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RESUMO 

O agronegócio vem assumindo um alto grau de formalização e profissionalização no cenário 

econômico mundial, necessitando, assim, de um gerenciamento adequado aos riscos para 

produtos agrícolas, seja por parte dos produtores, seja por parte dos comerciantes. Assim, este 

trabalho surge com o objetivo de estruturar uma abordagem adequada através da aplicação de 

um modelo multicritério compatível ao problema de seleção de uma fruta, que melhor se 

adequaria às negociações no mercado futuro. O método PROMETHEE I foi o escolhido, visto 

ser este um método não compensatório, analisando-se as seguintes alternativas: banana, 

goiaba, laranja, maçã, mamão, manga, tangerina e uva; e investigando os seguintes critérios: 

perecibilidade, oscilação dos preços e tamanho do mercado. Após a aplicação do modelo, 

chegou-se à conclusão de que a uva é a fruta que melhor se adéqua às negociações no 

mercado futuro. Por último, realizaram-se variações nos pesos dos critérios (+10%, -10%, 

+20% e -20%), e foi observado que o resultado encontrado, como sendo a alternativa uva a 

fruta mais adequada a ser negociada no mercado futuro, não foi alterado. 

 

Palavras Chave: Multicritério, PROMETHEE, Mercado Futuro, Frutas. 
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ABSTRACT 

Agribusiness has assumed a high level of standards and professionalization in the world 

economic scenario, having the necessity, thus, of a suitable management of risks regarding 

agricultural products, conducted either by the producers or dealers. Therefore, this paper has 

the objective of structuring a suitable approach through the use of a multicriteria model 

compatible with the selecting-a-fruit problem, which would better fit into the negotiations in 

the future market. The PROMETHEE I method was the one chosen since it is a non-

compensatory method, and the following alternatives were analyzed: banana, guava, orange, 

apple, papaya, mango, tangerine and grape; and the following criteria investigated: perishing 

process, price oscillation and market size. After the model was applied, the conclusion was 

that the grape is the fruit the best fits into the negotiations in the future market. Last, they 

conducted variations in the weight of the criteria (+10%, -10%, +20% and -20%), and 

observed that the found result, being the grape more suitable to be negotiated in the future 

market, was not changed. 

 

Key words: Multicriteria, PROMETHEE, Future Market, Fruits. 
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1 INTRODUÇÃO 

O agronegócio vem assumindo um alto grau de formalização e profissionalização no 

cenário econômico mundial, necessitando de um gerenciamento adequado aos riscos para 

produtos agrícolas, seja por parte dos produtores, seja por parte dos comerciantes. 

Diante da imprevisibilidade do futuro, não há como se prever o mercado de determinado 

produto agrícola no final de sua safra. Dois possíveis cenários podem contribuir para essa 

inconstância: escassez do produto provocada por motivos naturais (praga, geada, entre 

outros), o que eleva, consequentemente, os preços, gerando mais lucros para o produtor e 

superabundância do produto propiciada pelas condições climáticas favoráveis ao cultivo do 

produto, ocasionando uma super oferta deste, diminuindo, portanto, o seu preço. Desta 

maneira, tanto o produtor como o comerciante ficam vulneráveis. O primeiro, ao risco de 

queda dos preços, já que o mesmo é o vendedor primário e o segundo, ao risco de alta, já que 

ele vai intermediar o mercado entre o produtor e os consumidores. Logo, há necessidade de 

que ambos façam um acordo no início da produção e firmem um preço para o produto que é 

esperado no final da safra (Hull, 1998). 

Nestas circunstâncias, surgiu o mercado futuro, com o objetivo de gerenciar os riscos de 

oscilações nos preços das commodities, estabelecendo uma negociação entre compradores e 

vendedores de um determinado ativo a um preço estipulado, com uma data especifica 

previamente definida no futuro. 

Desta forma, a introdução de uma determinada fruta nas negociações do mercado futuro 

pode facilitar a formação de seu preço no mercado spot do Brasil e auxiliar os participantes 

deste mercado no gerenciamento de seus riscos. Como existem diversas frutas no Brasil e 

vários critérios conflituosos que devem ser analisados quanto à escolha das quais melhor se 

adéquam às negociações no mercado futuro, a abordagem adequada para solucionar este 

problema de seleção de uma fruta dar-se através da aplicação de um modelo multicritério. 

Para investigação dos dados que compõem esta pesquisa, optou-se pelo método 

PROMETHEE I, da família do PROMETHEE, já que se destaca entre os demais para 

formular e tratar o problema sugerido no presente estudo. Configura-se numa abordagem onde 

é possível apresentar incomparabilidade entre as alternativas, ou seja, há uma alternativa com 

excelente desempenho em alguns critérios e, simultaneamente, com péssimo desempenho em 

outros critérios, assim como possibilitam avaliações não-compensatórias e avaliação inter-
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critério a qual é realizada através dos pesos dos critérios que são vistos como o grau de 

importância. Nesse caso, foram utilizadas as seguintes alternativas para análise: banana, 

goiaba, laranja, maçã, mamão, manga, tangerina e uva; e investigando os seguintes critérios: 

perecibilidade, oscilação dos preços e tamanho do mercado. 

1.1 Justificativa 

Diante da relevância do agronegócio para a economia do país, o tema deste trabalho 

surge tendo em vista a formalização e o grau de profissionalização atingido neste setor e, 

também, pelo crescente destaque que vem assumindo no cenário econômico mundial. Desta 

forma, a introdução de uma determinada fruta nas negociações no mercado futuro auxiliaria 

seus produtores e comerciantes a gerenciar adequadamente os riscos nas oscilações dos preços 

de determinada fruta e na formação do seu preço de forma eficiente e clara. 

1.2 Objetivos do Trabalho 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta dissertação é estruturar uma abordagem adequada através da 

aplicação de um modelo multicritério compatível para o problema de seleção de uma fruta, 

que melhor se adéqua às negociações no mercado futuro. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Portanto, os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Revisar a literatura sobre o mercado futuro; 

 Estruturar uma visão sobre a forma de organização dos contratos futuros e 

demonstrar sua utilização no gerenciamento dos riscos; 

 Ressaltar a importância do mercado futuro para produtores e comerciantes; 

 Revisar a literatura referente à aplicação da metodologia multicritério na área 

financeira e sobre os critérios que ocasionam o sucesso ou fracasso dos contratos 

futuros; 

 Estruturar um modelo, através da metodologia multicritério, buscando identificar 

a melhor fruta que se adéqua ao mercado futuro; 
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 Coletar e explorar dados e informações das alternativas e dos critérios 

selecionados; 

 

Partindo-se dos pressupostos que os produtores e comerciantes necessitam gerenciar os 

riscos de suas atividades e que as características do mercado das frutas exercem influência no 

sucesso dos contratos futuros, o presente estudo, através de um método multicritério, 

constatou qual fruta melhor se adéqua aos contratos no mercado futuro, possibilitando o 

gerenciamento dos riscos nos preços destes produtos. O mercado futuro constitui-se numa 

ferramenta extremamente útil para os produtores e comerciantes que estão suscetíveis às 

oscilações nos preços de seus produtos. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Este trabalho se encontra dividido em sete capítulos apresentados a seguir. 

 

 O capítulo dois abrange a fundamentação teórica que é dividida em duas partes, 

a primeira ressalta os tipos de mercado, fundamentos na concepção de mercado 

futuro, características dos contratos futuros e das bolsas de valores. A segunda 

parte apresenta a metodologia multicritério, destacando os métodos 

compensatórios e os métodos não-compensatórios; 

 O capítulo três evidencia uma revisão literária sobre a utilização da metodologia 

multicritério e do método PROMETHEE na gestão financeira, assim como em 

outras áreas importantes e sobre os fatores que afetam o sucesso e fracasso dos 

contratos futuros; 

 O capítulo quatro aborda o contexto brasileiro do mercado spot das frutas 

selecionadas: banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, manga, tangerina e uva. As 

referidas alternativas (frutas) constituíram-se em elementos de análise para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Ainda, neste capítulo, ressaltam-se tanto as 

características gerais como as específicas das frutas selecionadas; 

 O capítulo cinco destaca, na primeira parte, como o trabalho foi realizado, suas 

justificativas e delimitações. Na segunda parte apresentam-se à aplicação da 

metodologia multicritério através do método PROMETHEE I e o resultado de 

qual fruta melhor se adéqua às negociações no mercado futuro; 
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 O capitulo seis apresenta a conclusão do trabalho e sugere trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo fornece uma estrutura teórica sobre o mercado futuro, ressaltando as 

características dos contratos futuros e sua importância para produtores e comerciantes, quais 

os critérios que devem ser observados no desenvolvimento de um novo tipo de contrato futuro 

e uma análise sobre as bolsas de valores. A segunda parte apresenta a metodologia 

multicritério, destacando os métodos compensatórios e os métodos não-compensatórios. 

2.1 Mercado Futuro 

2.1.1 Tipos de Mercado 

Há quatro tipos de mercado: o mercado físico, o mercado a termo, o mercado futuro e o 

mercado de opções, estes dois últimos fazendo parte do mercado de derivativos. 

No mercado físico, conforme Navarro (1996), também conhecido como spot ou 

disponível, há uma troca real de bens, em que se tem uma transferência monetária, ou seja, 

uma liquidação física e financeira. 

No mercado a termo, os negociadores (compradores e vendedores) se reúnem 

pessoalmente para determinar o preço a ser estabelecido ao produto negociado, além da 

quantidade a ser vendida antes da transação, podendo haver discórdias até chegar ao preço 

final. Em uma data futura, o produto seria entregue e realizado o pagamento combinado. Isto 

significa que o contrato a termo só pode ser liquidado na data do seu vencimento e que o 

ganho de um implicará na perda do outro negociante (Hull,1998). 

Pinheiro (2008) ressalta que a principal vantagem do contrato a termo é que este pode 

ser elaborado exclusivamente para determinada situação dos agentes negociadores através de 

especificações únicas e não padronizadas, o que pode não interessar outras partes 

negociadoras caso haja mudanças de titularidade. As desvantagens do contrato a termo são 

que este não impede as oscilações dos preços que podem ocorrer por estocagem errada, perdas 

de safras e problemas econômicos, não possuindo um órgão regulador para garantir o 

cumprimento das partes no contrato. Logo, só será possível mudar-se alguma especificação do 

contrato a termo, caso haja necessidade por uma das partes, elaborando outro contrato, o que 

fará surgir novos custos. 
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Os contratos a termo são negociados pela Associação Nacional das Bolsas de 

Mercadorias e Cereais (ANBM), que é constituída por diversas bolsas físicas (Marques & 

Aguiar, 2004). 

No mercado de derivativos, ocorre uma negociação de compra e venda relacionada à 

determinada mercadoria, mas não há uma troca física de bens. É um mercado intermediário, 

onde os compradores e vendedores são intermediados nas suas negociações e regulamentados 

por autoridades financeiras e administrativas, tal mercado abrange o mercado futuro e o de 

opções (Pinheiro, 2008). 

De acordo com a literatura de Hull (1998), Marques (2006) e Souza (1996), no mercado 

futuro, o contrato negociado especifica o produto com o preço previamente definido em uma 

data futura, além disso é padronizado pela bolsa de futuros que o negocia, com o objetivo de 

torná-lo líquido como uma moeda. Os preços futuros estão relacionados ao local (região 

geográfica) onde o produto é produzido e sua formação é realizada pelas expectativas da lei 

da oferta e demanda futura. Os participantes podem desfazer suas posições antes do período 

de vencimento estipulado no contrato, portanto, seus ganhos e perdas são ajustados 

diariamente na bolsa de futuros. 

 A seguir o Quadro 2.1 destaca as diferenças básicas entre o contrato a termo e o 

contrato futuro. 

Quadro 2.1 – Contrato Futuro Versus Contrato a Termo 

 
Fonte: Marques (2006). 
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O mercado de opções configura-se também num derivativo, porém existe há menos 

tempo que o mercado futuro. Esse tipo de contrato é o mais sofisticado de todos. Os agentes 

econômicos pagam um prêmio, em valor monetário, para que possam em uma data futura 

exercer o direito de compra ou de venda. Portanto, se for pago um valor na data atual, terão o 

direito de exercer ou não o direito de compra ou venda de um produto a um preço pré-

determinado em um período específico, não sendo obrigatória a concretização da transação 

(Manarelli Filho, 2007). De acordo com Hull (1998), as opções são divididas em opções de 

compra (call option) e opções de venda (put option). A primeira permite diminuir o risco de 

que os preços de um ativo aumentem quando existir necessidade de comprá-lo no futuro; já a 

segunda é utilizada para diminuir o risco de redução de preços do ativo para quem os possui. 

2.1.2 Fundamentos do Mercado Futuro 

De acordo com Hull (1998), os mercados de derivativos vêm chamando a atenção dos 

diversos agentes econômicos, principalmente para os que objetivam se proteger contra os 

riscos de variações nos preços dos ativos. Este mercado surgiu com o intuito de facilitar as 

trocas de produtos e sua comercialização, sendo os derivativos instrumentos financeiros cujos 

preços estão atrelados a outros instrumentos que o referenciam, ou seja, um contrato 

derivativo depende do valor de um bem básico (commodities, ações, taxas de juros e etc.). 

A preocupação com o gerenciamento dos riscos de oscilações nos preços das 

commodities começou a existir a partir do surgimento dos mercados organizados. Nos 

mercados medievais, os produtores e comerciantes não sabiam como lidar com a incerteza dos 

preços dos produtos no futuro e procuravam um meio para resolvê-la. Contratos específicos 

entre as partes negociantes perduraram durante um bom tempo, mas à medida que os 

mercados se tornavam mais complexos, as bolsas de mercados futuros tornavam-se cada vez 

mais essenciais (Futures Industry Institute,1998). 

As primeiras transações de contratos futuros referenciam as commodities agropecuárias. 

Desenvolveram-se formalmente no Japão Feudal, no século XVII, através das negociações de 

estocagem do arroz a um preço preestabelecido e com o intuito de resgatá-lo no futuro, como 

garantia emitia-se um recibo referente às especificações da armazenagem do produto. Estes 

recibos ficaram vastamente conhecidos entre a população, sendo até utilizados como moeda 

corrente. Surgia, então, a primeira bolsa no século XVIII, semelhante às que existem 

atualmente. Porém, há indícios de que já havia negociações de contratos futuros na Roma e na 
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Grécia antes do Japão, no entanto os contratos negociados não eram padronizados. Nessas, 

havia um nível de organização caracterizado pelas transações de futuros e utilização de moeda 

comum (Hull, 1998). 

Segundo Manarelli Filho (2007), a Idade Média, na Europa, possibilitou o surgimento 

dos princípios fundamentais da bolsa moderna. As comunidades viviam distantes uma das 

outras produzindo basicamente para si mesmas e a pouca produção que excedia tinha uma 

baixa relação de comércio. Todavia, nos períodos de verão, as comunidades se reuniam nas 

pequenas cidades medievais para realizar o comércio de seus produtos. Nessa reunião, 

participavam compradores e vendedores em um local físico, com data previamente definida. 

As características básicas dessas reuniões, que perduram até hoje, é que ocorriam entre 

compradores e vendedores, em local e data previamente definida, o principal objetivo dos 

negociantes era ajustar os preços de suas mercadorias aos seus interesses. 

Após o colapso da antiga União Soviética, diversos países aderiram à economia de livre 

mercado, em que os preços podiam oscilar livremente e sem a intervenção dos governos, 

emergindo, assim, a necessidade de um mecanismo que administrasse as variações dos preços 

como, por exemplo, o mercado futuro (Brorsen & Fofana, 2001). 

Pinheiro (2008) ressalta que o mercado futuro tem o objetivo de estabelecer uma 

negociação entre compradores e vendedores de um determinado ativo a um preço estipulado, 

com uma data específica previamente definida no futuro. Faz parte do mercado derivativo, 

porque as negociações dos contratos futuros dependem do mercado físico do produto 

correspondente, tendo sido criado para atender às necessidades de produtores e comerciantes 

com o intuito de administrar os riscos que havia nas variações nos preços dos ativos. Souza 

(1996) afirma que a razão de existir mercados futuros é devido à possibilidade de se transferir 

riscos. 

Só com as negociações dos produtos financeiros é que o mercado de commodity se 

tornou mais sofisticado, apesar deste ter surgido primeiro. O mercado de derivativos 

apresenta, continuamente, inovações técnicas. Os principais fatores que ocasionaram o 

desenvolvimento dos mercados de derivativos foram a grande variação dos preços e o avanço, 

nas últimas décadas, da informática e da telecomunicação que permitiram uma melhor 

divulgação das informações (Navarro, 1996). 
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Os participantes do mercado futuro são os hedgers, os especuladores e os arbitradores. 

A definição destes será dada a seguir de acordo com a literatura de Hull (1998), Mcdonald 

(2006) e Neto (2003). 

Os hedgers são agentes que participam do mercado, físico e futuro, objetivando adquirir 

proteção mediante os riscos de oscilações nos preços dos ativos. Geralmente são produtores 

agrícolas que buscam gerenciar o risco de variações nos preços de seus produtos agrícolas. 

Por exemplo: uma empresa brasileira que importa determinado produto terá que pagar US$ 5 

milhões por produtos comprados a uma empresa dos Estados Unidos em determinada data 

futura. A empresa brasileira poderia comprar dólar a US$ 1,80 no momento atual, ou 

estabelecer um contrato futuro em dólar a US$ 1,65. Esse contrato de dólar poderá ser 

adquirido pela empresa brasileira importadora com vencimento na data do pagamento para a 

empresa dos Estados Unidos, permitindo à empresa brasileira se proteger contra oscilações 

adversas do preço do dólar em relação à moeda nacional que poderia desvalorizá-la ainda 

mais. Esta operação é conhecida como hedging e possibilita a empresa brasileira se proteger 

de riscos ao firmar um contrato futuro que fixe a cotação do dólar em uma data futura. A não 

realização do hedging poderia gerar as seguintes consequências para a empresa brasileira: 

caso a moeda nacional se desvalorizasse, o importador teria prejuízo e se a cotação da moeda 

não variasse, o importador poderia ter bons resultados. 

Considerando essa volatilidade do mercado, há os especuladores que procuram adquirir 

posições no mercado, seja apostando na alta ou na queda dos preços e assumem os riscos de 

suas variações, disponibilizando seu capital para cobrir as oscilações nos preços das 

commodities. 

Por último, existem os arbitradores, que estabelecem participação ao mesmo tempo em 

dois ou mais mercados, ao perceberem que os preços desses mercados encontram-se 

diferentes. 

A cada novo contrato futuro estabelecido, a bolsa especifica detalhadamente as 

características do ativo a ser negociado. O objetivo desta regulamentação é reduzir os riscos 

das operações e descartar fraudes. Segundo a literatura de Hull (1998) e Soares (2008) as 

características principais do ativo a ser negociado são especificadas a seguir, sendo utilizado 

como exemplo o contrato futuro de milho negociado, atualmente, na Bolsa de Mercadorias e 

Futuros e a Bolsa de São Paulo (BM&FBOVESPA) no Brasil. 
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 Código: cada ativo possui um código de negociação. No caso do ativo milho, o 

seu código de negociação é CNI. 

 

 Ativo: a qualidade do ativo, principalmente quando é uma commodity pode 

variar bastante. Assim, a sua especificação é de extrema importância para sua 

negociação no mercado futuro. A BM&FBOVESPA especificou o ativo de seu 

contrato futuro de milho da seguinte forma: milho em grão a granel, com odor e 

aspectos normais, duro ou semiduro, amarelo, da última safra, com: até 14% de 

umidade; máximo de 1% de impurezas na peneira de 3 mm; máximo de 6% de 

grãos ardidos ou brotados e livres de grãos mofados; máximo de 12% de grãos 

quebrados, partidos ou chochos.  

 

 Tamanho do Contrato: o tamanho do contrato é basicamente a quantidade do 

ativo que deve ser entregue, sendo muito importante para os participantes do 

mercado futuro, pois se o contrato for grande demais poderá não atrair hedgers 

que querem gerenciar pequenos riscos; já se forem muito pequenos poderá não 

compensar os custos incorridos para a negociação de cada contrato. Assim, o 

tamanho apropriado do contrato depende do usuário. O tamanho de cada 

contrato de milho é 450 sacas de 60 quilos líquidos cada, correspondentes a 27 

toneladas métricas de milho em grão a granel.  

 

 Cotação: A moeda utilizada na negociação determina o tipo de cotação dos 

preços. O milho é cotado em reais por 60 kg líquidos.  

 

 Variação Mínima de Apregoação: O objetivo de fixar a variação mínima de 

apregoação é evitar que grandes variações ocorram devido a especulações. No 

caso do milho sua variação mínima é dada como R$0,01 por 60kg líquidos.  

 

 Oscilação Máxima Diária: Os limites diários de oscilação de preços controlam 

a possibilidade de grandes oscilações nos preços. A BM&FBOVESPA define o 

limite de oscilação de preços de milho da seguinte forma: 5% para mais e para 
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menos. Para o primeiro vencimento em aberto, o limite de oscilação será 

suspenso nos três últimos dias de negociação. 

 

 Data de vencimento e último dia de negociação: define a data do vencimento 

do contrato e o seu último dia de negociação. A data de vencimento do milho é 

no dia 15 do mês de vencimento.  

 

 Meses de Vencimento: os meses de vencimento definem até onde o contrato 

futuro terá validade e é influenciado pelos meses de safra e entressafra, no caso 

do milho há contratos futuros para vencimento nos meses de janeiro, março, 

maio, julho, setembro e novembro.  

 

 Procedimentos de Entrega: o procedimento de entrega define o lugar onde a 

entrega deverá ser realizada, devendo ser influenciado pelo local de maior 

consumo e/ou produção, sendo este composto por redes de armazenamentos e 

transportes cadastrados pela Bolsa. O contrato futuro de milho tem como 

regiões-base de formação de preço Paranaguá (PR), região de Cascavel (PR), 

região de Uberlândia (MG) e região de Rio Verde (GO) e dentro destas regiões-

base são cadastrados armazéns para entrega física da mercadoria, observando 

que não haverá incidência de frete dentro da região.  

 

 Limites de posição: o limite de posição limita a quantidade de contratos que um 

especulador pode possuir, para evitar que este exerça influência no mercado. O 

contrato futuro de milho é especificado da seguinte forma: limite de posições em 

aberto por cliente ou grupo de clientes atuando em conjunto (até 25% das 

posições em aberto por vencimento ou 1.400 contratos, dos dois o maior).  
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2.1.2.1 Características dos Contratos Futuros 

Hung (2011) destaca que o desenvolvimento de novos contratos futuros deve avaliar os 

critérios que permitem certos contratos fracassarem e outros obterem sucesso. Na literatura 

financeira, os motivos do sucesso ou fracasso dos contratos futuros têm chamado atenção. 

Diversos fatores podem influenciar no sucesso ou não. Alguns autores justificam que o 

sucesso depende de variáveis conhecidas, como as especificações do contrato, ou do design 

do contrato, ou do marketing sobre a bolsa que negocia os contratos futuros. 

No mercado futuro, os preços são formados de forma transparente, eficiente, clara e 

controlando, automaticamente, as imperfeições de sua formação. Portanto, a implantação de 

um contrato futuro de um produto seria capaz de diminuir as distorções tanto no âmbito do 

mercado como também no âmbito financeiro. Porém, o lançamento de um contrato futuro 

deve ser realizado através de estudos, para descartar a possibilidade de fracasso como os que 

vêm ocorrendo ultimamente (Siqueira, 2003). 

De acordo com Kinitscher (2010), há duas correntes que são consideradas importantes 

para o sucesso dos contratos futuros. A primeira ressalta as características gerais e específicas 

da commodity e o seu mercado. A segunda inclui uma maior afinidade entre os usuários do 

contrato futuro e sua formuladora, a bolsa, para que se definam as necessidades de ambos 

durante o processo de desenvolvimento do contrato futuro. 

Há vários critérios que devem ser observados para o sucesso dos contratos futuros. 

Dentre eles destacam-se, segundo os autores Brorsen & Fofana (2001), Kinitscher (2010) 

Pennings & Leuthold (2000), e Soares (2008), duas vertentes que podem influenciar na 

utilização dos contratos futuros. A primeira está num nível macro (atributos da commodity) e 

a segunda num nível micro (características do produtor e de sua empresa). 

 

Os critérios quanto à commodity no nível macro são: 

 

 Armazenamento e vida útil: a commodity deve possibilitar seu armazenamento 

por um período de tempo considerável. Atualmente, avanços tecnológicos como 

o desenvolvimento de refrigeração permite que produtos perecíveis sejam 

estocados por mais tempo. 
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 Homogeneidade: a commodity deve ter uma variação mínima quanto a sua 

qualidade e padronização. Pois, quanto maior o grau de homogeneidade melhor 

será a padronização da commodity, o que facilitará as suas negociações através 

dos contratos futuros. Commodities cuja qualidade é subjetiva são difíceis de 

serem classificadas e, portanto, não será adequada para negociação no mercado 

futuro. 

 

 Fracasso nos contratos a termo existentes: a necessidade de contratos futuros 

só existirá se houver falhas nas negociações dos contratos a termo. O contrato 

futuro de açúcar extraído do milho, lançado em 1987, não obteve sucesso devido 

à utilização de contratos a termo. 

 

 Ausência de intervenções externas: agentes governamentais e/ou agentes 

privados não devem influenciar na formação dos preços das commodities. Por 

exemplo, o fracasso do contrato futuro de arroz na New Orleans Commodity 

Exchange, logo após a sua introdução em 1981, foi devido à combinação de 

programas do governo com concentração de mercado. Outros que também 

fracassaram devido a esse fator foram os contratos futuros de batata da New 

York Mercantile Exchange na década de 70 e da New York Cotton Exchange em 

1996. 

 

 Tamanho do mercado físico: um grande número de empresas participantes, 

grandes volumes de negociação e alta frequência de negociação permitem uma 

oscilação maior dos preços e, portanto, a necessidade de hedge. Grandes 

mercados possibilitam aos especuladores a chance de comprar, vender e lucrar 

com a oscilação dos preços. 

 

 Oscilação dos preços à vista: os preços à vista devem oscilar largamente para 

atraírem hedgers e especuladores, pois aqueles necessitam diminuir o risco dessa 

oscilação e estes têm interesse de lucrar nas oscilações. Exemplo de um contrato 

que fracassou devido à baixa oscilação dos preços no mercado à vista foi o 
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contrato futuro de títulos hipotecários da Chicago Board of Trade (CBOT) em 

1989. 

 

 Correlação de preços entre os produtos semelhantes (competição do 

mercado): o sucesso de um contrato futuro pode ser influenciado pela existência 

de contratos semelhantes. O cross-hedge ocorre quando uma determinada 

commodity não possui um contrato futuro próprio para realizar o hedge e então 

realiza um hedge com produto diferenciado da commodity negociada no 

mercado físico. Portanto, se houver uma mercadoria alternativa, mais liquido 

será o mercado de cross-hedge. Então, se existe um cross-hedge confiável, o 

potencial de sucesso de um novo contrato futuro diminui, pois seria difícil para 

novos contratos futuros possuírem liquidez em face da competição. Negociações 

em uma mesma bolsa ou em bolsas estrangeiras de contratos futuros 

semelhantes podem levar ao fracasso nas negociações de um contrato futuro. 

Exemplos desse tipo de operação é o hedge de óleo de algodão sobre contrato 

futuro de óleo de soja, hedge de venda de carne por atacado e produtos à base de 

carne de porco sobre contratos futuros de animais vivos. Um exemplo de 

fracasso com cross-hedge foi o caso do mercado futuro de milho que ocasionou 

o fracasso do contrato futuro de sorgo, já que este não reduzia o risco e não 

oferecia uma adequada liquidez em relação ao contrato futuro de milho. 

 

O nível micro possibilita uma análise sobre as características da empresa e seus donos. 

Pode ser analisado de dois modos: financeiro e econômico. Financeiramente, o que influencia 

a empresa utilizar contratos futuros são exposições ao risco, oportunidades de crescimento e 

necessidade de gerenciar risco. Economicamente, os fatores como experiência, idade, 

tamanho da empresa, participações em cursos e palestras influenciam o uso de contratos 

futuros. No nível micro se ressalta que os produtores possuem estruturas de decisões 

diferentes dependendo de sua região e do tamanho de sua empresa.  

 

Os critérios quanto à commodity no nível micro são: 
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 Perfil do produtor: o grau de sua escolaridade interfere no nível de 

conhecimento sobre o mercado futuro, já que este necessita de uma boa 

compreensão sobre o seu funcionamento e exige conhecimentos mais profundos 

e avançados. Produtores com um nível de escolaridade mais baixa preferem 

utilizar seus métodos mais tradicionais, já os que possuem nível de escolaridade 

mais alta possuem maior interesse em conhecer novas técnicas de minimização 

de risco de oscilação dos preços. A idade do produtor também é um fator 

relevante já que os produtores com idade mais avançada são mais avessos ao 

risco e preferem os seus métodos mais tradicionais que já são utilizados há mais 

tempo. Já os produtores mais novos são mais propensos à inovações como, por 

exemplo, a utilização do mercado futuro. 

 

 Uso de informações: ressalta como os produtores poderão adquirir 

conhecimentos sobre o mercado futuro, seja através de palestras, cursos, 

participações em treinamento, associações em classes e entre outros que podem 

influenciar na decisão do uso de contratos futuros. 

 

 Renda da propriedade: produtores com nível elevado de atividades agrícolas 

possuem maiores espaços físicos e rendimento, mas consequentemente, maiores 

despesas. Então, terão interesse em instrumentos de gerenciamento de risco. 

Uma diferença entre empresas de pequeno e grande porte é que, geralmente, as 

empresas de pequeno porte não utilizam um método racional no seu processo 

decisório, já que não precisam lidar com diversas variáveis. Já empresas de 

grande porte possuem diversos setores funcionais em que uma decisão não 

racional pode afetá-los negativamente.  

 

 Financiamento: produtores que financiam pouco suas atividades têm maior 

propensão a negociar no mercado futuro, já que este exige custos iniciais.  

 

 Risco da atividade: grandes produtores correm riscos maiores, portanto, tem 

maior interesse em minimizá-los. 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica 

16 

 

Sandor (1973) destaca que se todos estes critérios forem cumpridos, então um requisito 

adicional de especificações de bom contrato já terá se estabelecido. Vale ressaltar que os 

contratos na hora de sua formulação consideram o cenário econômico presente e, assim, como 

este muda, os contratos também podem mudar com o tempo, necessitando de ajustes. 

Em 1981, a Bolsa de Mercadorias de São Paulo (BMSP) lançou as negociações no 

mercado futuro de boi gordo e até hoje este contrato passa por contínuas reformulações no seu 

desenho contratual e nas suas normas internas de negociações. A formulação de novos 

contratos e o seu sucesso depende da relação entre as necessidades da bolsa e dos produtores, 

pois o primeiro deve conhecer bem as necessidades do último, porém muitos detalhes que 

podem ser cruciais para o sucesso do contrato são difíceis de serem detectados antes de seu 

lançamento. Assim, as decisões nas bolsas sobre o lançamento de novos contratos futuros ou 

não acabam sendo uma atividade de tentativa e erro, mas os formuladores do contrato futuro 

com sua experiência e conhecimento podem influenciar no sucesso destes contratos. Portanto, 

é importante uma avaliação dos contratos já lançados e a busca de melhorias contínuas dos 

mesmos com intuito de melhorar o desempenho de suas negociações (Lazzarini,1998). 

2.1.2.2 Características da Bolsa 

Fundada em 1848, a Chicago Board of Trade (CBOT) é uma das principais bolsas que 

negocia contratos futuros, iniciando esta modalidade no ano de 1865. No ano de 1933 se 

reúne com diversas outras bolsas e, atualmente, faz parte da Chicago Mercantile Exchange 

(CME) Group que é responsável pela indústria de futuros atual, negociando diversos tipos de 

contratos futuros, como por exemplo, títulos do tesouro dos Estados Unidos, soja, farelo de 

soja, óleo de soja, trigo, prata, índice de ações, entre outros. 

A Bolsa de Mercadorias de São Paulo (BMSP) foi criada em 26 de outubro de 1917, 

negociando diversos contratos futuros agropecuários, como algodão, café e boi gordo. No ano 

de 1986, foi criada a Bolsa Mercantil & de Futuros (BM&F) lançando diversos derivativos. 

No ano de 1991, a BM&F e a BMSP decidem fundir suas atividades operacionais resultando 

na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Em maio de 2008, esta se une à Bolsa de 

Valores de São Paulo (BOVESPA), criando-se a BM&FBOVESPA S/A (Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros de São Paulo) e de capital brasileiro. 

A BM&FBOVESPA S/A é considerada a principal instituição no Brasil que intermedia 

as operações do mercado de capitais, tais como os derivativos de ações, títulos de renda fixa, 
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títulos públicos federais, derivativos financeiros, moedas à vista e commodities agropecuárias 

que são negociados através do sistema que a companhia desenvolve, implanta e provê. 

O mercado financeiro e de capitais buscam garantir um funcionamento perfeito entre os 

seus participantes, haja vista que as operações de compras e vendas devem respeitar os prazos 

e as condições estabelecidas. As negociações só podem ser realizadas por membros de bolsas 

e só podem assumir a responsabilidade financeira aqueles designados pelos membros da 

Clearing House. Esta é uma câmara de registro, compensação, liquidação e gestão de risco 

entre os negociantes, compradores e vendedores. Por exemplo, a Clearing House realiza e 

efetiva a negociação entre os negociantes de contratos futuros, garantindo eficiência, 

agilidade, integridade e segurança para os seus participantes ao prestar os serviços de 

compensação, liquidação e gestão de risco de operações neste mercado. A Comissão de 

Valores Mobiliários e o Banco Central do Brasil supervisionam e regulam a 

BM&FBOVESPA. 

Manarelli Filho (2007) destaca que atualmente as bolsas cumprem normas pré-

estabelecidas nas suas operações, possibilitando uma grande movimentação de capital e 

estabelecendo um nível padrão de operações. Atualmente, todas as bolsas ao redor do mundo 

operam com características similares que trazem suas vantagens e desvantagens quanto ao 

capital. A vantagem é que este pode se movimentar facilmente pelas diversas bolsas 

existentes, buscando melhores ganhos. E a desvantagem é que sua livre movimentação pode 

gerar incertezas e riscos quanto a sua instabilidade e volatilidade no sistema. 

As bolsas evoluíram rapidamente, ocasionando o bom funcionamento da economia 

como um todo, possibilitando um meio de financiamento e precificação para as empresas e 

uma forma de poupança para os investidores. Na bolsa de futuros, grande parte de sua 

importância é devido aos seus produtos negociados terem algumas características particulares 

a exemplo das commodities que fazem parte do setor primário da economia e são 

consideradas essenciais para o desenvolvimento da economia mundial (Manarelli Filho, 2007 

e Souza, 1996). 

Os nomes das bolsas estão relacionados com o nome da cidade em que estão 

localizadas. A seguir, encontra-se o ranking das 10 principais bolsas de derivados no Quadro 

2.2. 
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Quadro 2.2 – Ranking das 10 principais Bolsas de Derivados 

Posição Bolsa de Valores Jan-jun de 2009 Jan-Jun de 2008 Variação 

2009/2008 

1 Korea Exchange 1.464.666.838 

 

1.781.536.153 

 

21.6% 

 

2 CME Group (includes 

CBOT and Nymex) 

1.283.607.627 

 

1.571.345.534 

 

22.4% 

 

3 Eurex (includes ISE) 1.405.987.678 

 

1.485.540.933 

 

5.7% 

 

4 NYSE Euronext (includes 

all EU and US markets 

847.659.175 

 

1.210.532.100 

 

42.8% 

 

5 National Stock Exchange of 

India 

397.729.690 

 

783.897.711 

 

97.1% 

 

6 BM&FBovespa 

 

424.295.918 

 

727.962.093 

 

71.6% 

 

7 Chicago Board Options 

Exchange (includes CFE) 

570.283.325 611.323.954 

 

7.2% 

 

8 Nasdaq OMX Group 

(includes all EU and US 

markets) 

405.462.144 

 

507.953.470 

 

25.3% 

 

9 Shanghai Futures 

Exchange 

 

151.544.472 

 

300.419.287 

 

98.2% 

 

10 Russian Trading Systems 

Stock Exchange 

200.344.367 

 

280.759.882 

 

40.1% 

 

Fonte: Futures Industry Association (2009). 

Como se nota no Quadro 2.2, a BM&FBOVESPA é a sexta no ranking das 10 principais 

bolsas de derivados, isto reflete a confiança que os participantes têm neste mercado. A 

BM&FBOVESPA é o mercado de futuros formalmente estabelecido no Brasil, onde se 

negocia vários instrumentos futuros e é destacada como a principal negociadora de 

derivativos no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). 

Os derivativos agropecuários negociados na BM&FBOVESPA são utilizados por 

pessoas e empresas que procuram proteção contra o risco de oscilação dos preços de seus 

produtos e matérias-primas. Estes derivativos possibilitam garantir o preço fixo de certo 

produto que são influenciados por fatores externos, por exemplo, clima, pragas e condições do 

solo. 

Atualmente as commodities negociadas no pregão da BM&F de futuros são: açúcar, 

álcool, boi gordo, bezerro, algodão, milho, soja, café arábica e café robusta conillon. O 

mercado agropecuário é utilizado com o intuito de fazer hedge e o número de contratos 

futuros negociados ainda é pouco diante da relevância que o agronegócio tem no Brasil 
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(Marques, 2006). Já o mercado de derivativos financeiro negocia contratos futuros da 

Ibovespa, o ouro, taxa de juros, taxa de câmbio e título da dívida externa. 

Há diversos derivativos de commodities em várias bolsas no mundo. A seguir, serão 

ressaltados alguns exemplos destes, segundo sua área. 

 

Commodities energéticas: 

- Petróleo e seus derivados: Diesel, gás natural, gasolina, óleo, petróleo, propano e 

querosene. 

- Outros: biodiesel, carvão, eletricidade, etanol, urânio. 

 

Commodities metálicas: 

- Metais básicos: aço, alumínio, chumbo, cobre, estanho, níquel, zinco. 

- Metais preciosos: paládio, platina, prata, ouro. 

 

Commodities agrícolas: 

- Grãos e sementes de óleo: arroz, aveia, canola, cevada, colza, feijão, milho, soja, 

trigo. 

- Softs: açúcar, algodão, cacau, café, laranja, leite. 

 

Outras commodities: 

- Carnes: carne bovina e carne suína. 

- Outros: Borracha, crédito de carbono, madeira, polímero. 

 

2.2 Métodos Multicritério 

Segundo Araújo & Almeida (2009) e Gomes (2004), o processo de tomada de decisão é 

altamente complexo em uma empresa já que uma decisão pode envolver diversas alternativas 

com consequências diferentes e inúmeros critérios que devem ser analisados. As ferramentas 

tradicionais de uma organização não são suficientes para tratar problemas que podem mudar 

rapidamente, com alto nível de investimentos e em um ambiente de incertezas. 

Um problema de decisão multicritério consiste segundo Almeida (2010, p.1): 
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“Numa situação, onde há pelo menos duas alternativas de ação para se 

escolher e esta escolha é conduzida pelo desejo de se atender a 

múltiplos objetivos, muitas vezes conflitantes entre si. Estes objetivos 

estão associados às conseqüências da escolha pela alternativa a ser 

seguida. A estes objetivos são associados variáveis que os representam 

e permitem a avaliação de cada alternativa, com base em cada 

objetivo. Estas variáveis podem ser chamadas de critérios, atributos ou 

dimensões”. 

 

 

Em cenários de tomada de decisão complexos, as escolhas são significativas, as 

consequências são de longo prazo e podem afetar diversas pessoas. A abordagem Multi-

Criteria Decision Aid (MCDA) tem o objetivo de auxiliar os tomadores de decisão a 

organizarem e sintetizarem as informações na maneira em que possam sentir-se mais seguros 

acerca da decisão tomada, reduzindo a possibilidade de erros (Belton & Sterwart, 2002). 

O processo de tomada de decisão abrange figuras que são ressaltadas a seguir. O decisor 

é o indivíduo responsável pelo juízo de valor final no assunto em questão, podendo ser 

influenciado por outros decisores, dentre os quais destacamos: o analista é encarregado de 

formular e tratar o problema, ou seja, modelar o problema; o cliente, este situado de maneira 

intermediária entre o decisor e o analista, e, por último, o especialista que é o ator que 

conhece bem o objeto de estudo (Gomes, 2004). 

Almeida (2010) destaca os termos importantes da abordagem MCDA que são: o 

conjunto de alternativas que é um conjunto de escolhas possíveis, os atributos que permitem 

diferenciar um objeto de outro através de suas características e os critérios que destacam as 

preferências do decisor quanto a um atributo. 

Segundo Almeida (2010) e Gomes (2004) as preferências indicam a escolha do método 

MCDA, pois são fundamentais para modelar as preferências do decisor. Estas preferências 

são expressas de forma binária, ou seja, fazendo comparações entre duas alternativas, que são: 

 

Indiferença (I): 

-aIb, ou seja, significa que há indiferença entre a alternativa a e b. Há motivos que 

tornam essas duas alternativas equivalentes. 
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Preferência estrita (P): 

-aPb, ou seja, significa que a alternativa a é preferível a alternativa b. Há motivos que 

tornam a alternativa a preferível a b. 

 

Preferência fraca (Q): 

-aQb, ou seja, significa que a alternativa a pode ser ou não indiferente ou 

preferencialmente estrita a alternativa b. 

 

Incomparabilidade (R): 

-aRb, ou seja, não há motivos para justificar uma das três situações anteriores. 

 

Os métodos de apoio à decisão multicritério abrange duas escolas: A escola francesa e a 

escola americana. A primeira utiliza métodos de subordinação, faz comparação par a par dos 

elementos de cada alternativa, aceitam a incomparabilidade nas relações de preferência e a 

não transitividade, a fim de exemplificar os métodos da escola americana, citam-se os 

métodos da família Elimination and Choice Translating algorithm (ELECTRE) e o da família 

Preference Ranking Organisation Method for Enrichment Evaluations (PROMETHEE). Já a 

segunda escola utiliza métodos discretos de agregação a um critério único de síntese e as 

preferências do decisor são representadas por uma função utilidade ou de valor, por exemplo, 

os métodos Multiattribute Utility Theory (MAUT), Simple Multi-Attribute Rating Technique 

(SMARTS) e o SMART Exploiting Ranks (SMARTER). 

A escolha de qual método utilizar depende do tipo de problemática que podem ser de 

escolha, classificação, ordenação ou descrição. A problemática de escolha tem o objetivo de 

selecionar a “melhor” alternativa ou as melhores alternativas; A problemática de classificação 

tem o objetivo de classificar as alternativas; A problemática de ordenação tem o objetivo de 

ordenar as alternativas da melhor para a pior, e a problemática de descrição tem o objetivo de 

descrever as alternativas e suas consequências (Gomes, 2004). 

Portanto, em um processo de tomada de decisão o decisor deve escolher (ou classificar, 

ou ordenar, ou descrever) várias alternativas com critérios conflitantes. A metodologia 

Multicritério de Apoio à Decisão disponibiliza diversos métodos nas soluções de diferentes 

problemas. A escolha de determinado método depende de vários requisitos, como as questões 

referentes à dimensão e à característica do problema, às preferências do decisor e entre outros. 
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De acordo com Zeleny (1982), a metodologia multicritério ajuda a encontrar a “solução de 

melhor compromisso” já que nem sempre será obtida a “solução ótima”. 

Conforme Almeida (2002), os métodos multicritério distinguem-se entre os métodos 

compensatórios e não-compensatórios que serão descritos a seguir 

2.2.1 Métodos Compensatórios 

Os métodos compensatórios entre os critérios equilibram os critérios com diferentes 

quantidades, ou seja, uma alternativa com um péssimo critério pode ser compensada por outro 

critério que resulte em uma avaliação boa. Os métodos compensatórios utilizam constantes de 

escala (Almeida, 2010). 

 

 MAUT 

 

De acordo com Almeida (2010), a Teoria da Utilidade Multiatributo, conhecida como 

MAUT, é um método de critério único de síntese e derivou da Teoria da Utilidade e da Teoria 

da Decisão. Em relação à primeira teoria destaca-se a análise de problemas de múltiplos 

objetivos (ou, atributos). A noção de utilidade, formulada por Daniel Bernoulli em 1738, é 

definida como uma unidade para medir preferências e descrita como algo capaz de produzir 

benefícios pessoais. Geralmente a utilização do método MAUT está relacionada a problemas 

discretos, mas como MAUT deriva da Teoria da Decisão então, também, pode ser utilizado 

para o tratamento de problemas contínuos. MAUT é utilizado para modelar problemas 

multicritério e possui uma estrutura axiomática bastante estruturada. 

Segundo Keeney & Raiffa (1976), os axiomas básicos da Teoria da Utilidade são 

revistos em MAUT. A Teoria da Utilidade busca definir o grau de desejo do tomador de 

decisão pelos bens que poderá adquirir. Esta teoria permite analisar as conseqüências através 

de um processo de elicitação de preferências que tem o intuito de integrar ao problema as 

escolhas do decisor e suas ações em relação ao risco. 

Para se ter um maior conhecimento sobre a Teoria da utilidade é necessário conhecer os 

seguintes conceitos apresentados a seguir, de acordo com a bibliografia de Almeida (2010), 

Gomes (2004) e Keeney & Raiffa (1976). 
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O modelo MAUT utiliza alguns aspectos básicos da Teoria da Decisão, que são: a) 

Estado da natureza (θ): variáveis não controladas pelo decisor; b) Ações que o decisor pode 

adotar (a), e; c) conseqüências (P). 

O problema é estabelecido da seguinte forma: O decisor possui um problema em que a 

alternativa a inserida no conjunto de todas as alternativas A é a que o deixa mais satisfeito 

com o resultado X1(a), ..., Xn(a), sendo Xi os atributos de avaliação. É necessário uma função 

utilidade que é um índice que combina X1(a), ..., Xn(a) em um índice de valor. Então, sobre o 

espaço de conseqüências obtém a função utilidade u (Figura 2.1). 

 

Fonte: Almeida (2010). 

Figura 2.1 – Espaço de conseqüências 

Então, o problema abrange a estruturação e quantificação da função utilidade u , ou 

seja, uma função f , de maneira que: 

 

        nnn xuxuxufxxxu ,...,,...,, 221121   Equação 2.1 

 

Onde: 

iu  é a função utilidade valor sobre o atributo ix . 

 

No caso de dois atributos x e y, a função será: 

 

      yuxufyxu 21 ,,   Equação 2.2 
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A visualização gráfica do espaço de conseqüências, com dois atributos X e Y, é feita a 

seguir. 

 

 
Fonte: Almeida (2010). 

Figura 2.2 – Espaço de conseqüências para dois atributos 

A estrutura axiomática da Teoria da Utilidade permite obter a função utilidade. A 

análise dos requisitos de independência em preferência do tomador de decisão entre os 

atributos é realizada. A independência em utilidade ocasiona a independência das preferências 

do decisor com relação aos atributos. Para se obter a função utilidade multiatributo é 

necessário obter primeiro a função utilidade condicional para cada atributo diferente e, em 

seguida, analisar e definir o procedimento de agregação multicritério (função utilidade 

multiatributo). 

A seguir são apresentados conceitos básicos e os axiomas da Teoria da Utilidade. 

Um conceito básico é o de loterias. Onde [A (p); C (1-p)] forma uma loteria, sendo A e 

C as conseqüências; p é a probabilidade de obter a conseqüência A e, (1-p) é a probabilidade 

de obter a conseqüência C. A visualização gráfica da loteria é a seguinte: 
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Fonte: Almeida (2010). 

Figura 2.3 – Loteria 

Hipóteses relacionadas às preferências do decisor são conhecidas como os axiomas do 

método. Estes são utilizados para se obter uma estrutura de preferências do decisor de forma 

consistente, caso os axiomas sejam respeitados. Os axiomas são apresentados a seguir, dado 

que a e b sejam as conseqüências: 

 

Axioma da ordenabilidade: uma, e somente uma destas relações, é verdadeira: 

- aPb, a é preferível a b. 

- bPa, b é preferível a a. 

- aIb, a é indiferente a b. 

 

Axioma da transitividade de: 

- Preferência: se aPb e bPc, então aPc. 

- Indiferença: se aIb e bIc, então aIc. 

 

Axioma da dominância de: 

-Preferência: se aPb, então existe p, 0<p≤1, tal que para qualquer C: [A (p); C (1-p)] P 

[B (p); C (1-p)]. 

-Indiferença: se aIb, então existe p, 0<p≤1, tal que para qualquer C: [A (p); C (1-p)] I [B 

(p); C (1-p)]. 

 

Axioma arquimediano: 

- Se aPbPc, então existem p e q, 0<q<p<1, tal que [A (p); C (1-p)] PbP [A (q); C (1-q)]. 
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As loterias são apresentadas ao decisor e este declara suas preferências quanto as 

loterias. Supondo uma loteria com uma conseqüência de maior preferência xn e uma 

conseqüência de menor preferência x1: [xn (p); x1 (1-p)]. O decisor estabelece suas 

preferências entre esta loteria e cada conseqüência xi, então o decisor tem duas opções, que 

são: a opção certeza (xi) e a opção de risco [xn (p); x1 (1-p)]. A cada momento que o decisor 

fica indiferente entre a conseqüência xi e a loteria [xn (p); x1 (1-p)] a probabilidade pi é 

adquirida. Sendo o decisor coerente com a Teoria da Utilidade o valor de pn é 1 e o p1 é zero. 

Então, forma-se uma escala numérica das conseqüências xi com as probabilidades pi 

adquiridas. 

Outro conceito relevante na Teoria da Utilidade é o do equivalente certo. O equivalente 

certo é o valor xi, onde é obtido quando o decisor fica indiferente entre a loteria [xn (p); x1 (1-

p)] e xi. O equivalente certo permite encontrar a utilidade das conseqüências de um problema 

de decisão. 

Há dois procedimentos que permitem obter a função utilidade para um conjunto de 

conseqüências, a avaliação direta e a estimação da função utilidade. A avaliação direta é 

utilizada em problemas com um reduzido número de conseqüências.  A estimação da função 

utilidade é utilizada para problemas com um número maior de conseqüências e a sua técnica é 

a descrita anteriormente. 

Para se aplicar o método MAUT é necessário obter a função utilidade uni-dimensional 

com seus respectivos atributos e, em seguida, formar a função utilidade multiatributo através 

da agregação de todas as funções utilidades uni-dimensional. É importante destacar o conceito 

de equivalência estratégica, onde a presença de duas funções utilidade possuem uma mesma 

ordem de preferência para quaisquer duas loterias, então, se diz que a função utilidade 1 é 

estrategicamente equivalente a função utilidade 2. 

Para desenvolver a função utilidade multiatributo é necessário considerar as condições 

específicas de independência preferencial, onde para cada uma das condições há uma forma 

analítica para a função utilidade mutiatributo. 

 

 SMARTS e SMARTER 

 

Edwards & Barron (1994) apresentam o método Simple Multi-Attribute Rating 

Technique (SMARTS) e o SMART Exploiting Ranks (SMARTER), sendo este derivado do 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221799004166#bbib3
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primeiro método. Os autores utilizam duas idéias básicas que motivaram este método, a 

primeira ressalta que as ferramentas mais simples são mais fáceis de usar e a segunda destaca 

que é importante ao escolher o método considerar o trade-off entre o erro na modelagem e o 

erro na elicitação. O primeiro está relacionado a utilizar no modelo simples suposições e o 

segundo ocorre quando as medidas adquiridas não condizem com a escolha do assunto com 

precisão. Este método foi criado com o intuito de obter uma avaliação mais direta e menos 

erros na elicitação. Ficando conhecida como estratégia de aproximação heróica, onde os 

julgamentos mais simples são identificados. 

O método SMARTS e o método SMARTER derivam de princípios básicos da Teoria da 

Utilidade Multiatributo. O método SMARTS utiliza o método de agregação aditivo e a 

estratégia de aproximação heróica para justificar aproximações lineares das funções utilidades 

unidimensionais. O método SMARTER possibilita uma ordenação de pesos. 

O método é proposto com os seguintes passos a seguir, segundo a literatura de Almeida 

(2010) e Edwards & Barron (1994): 

 

Passo 1 – Decisores e objetivos: 

Identificar os decisores e definir o propósito do problema. 

 

Passo 2 – Estruturação dos atributos: 

Elicitar hierarquicamente os objetivos, onde este serão representado pelos atributos. É 

importante um comum acordo entre os decisores e uma lista refinada o máximo possível. 

 

Passo 3 – Definir as alternativas: 

Determinar quais serão as alternativas através de uma lista. 

 

Passo 4 – Matriz de alternativas por atributos: 

Construir uma matriz de alternativas X atributos.  

 

Passo 5 – Exclusão das alternativas dominadas: 

As alternativas dominadas são excluídas.  

 

Passo 6 – Utilidades unidimensionais: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221799004166#bbib3
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Reformular os dados da matriz de alternativas por atributos para utilidades 

unidimensionais. Deve-se testar a linearidade da utilidade unidimensional para cada dimensão 

nas quais scores físicos estão disponíveis. De acordo com Almeida (2010) nesta etapa é 

realizada uma avaliação intra-critério (obtenção da função valor de todos os critérios ou 

atributos). Em seguida os valores são convertidos para uma mesma escala de avaliação para 

avaliar a melhor e a pior conseqüência. Importante destacar que nesta etapa a monotonicidade 

condicional deve ser testada, se esta estiver presente o modelo aditivo pode ser utilizado, caso 

contrário nenhum modelo aditivo pode ser utilizado. 

 

Passo 7 – Fazer parte 1 da troca de pesos (swing): 

Os critérios são ordenados de acordo com o procedimento de Swing, segundo Almeida 

(2010, p. 82 e 83) este:  

 

 

“Procedimento consiste em incluir na matriz de avaliação uma 

alternativa hipotética que tem o pior desempenho em todos os 

critérios, tendo, portanto, valor 0. A seguinte questão é colocada para 

o decisor: Suponha que você será obrigado escolher esta alternativa, 

se você pudesse melhorar o desempenho desta alternativa em apenas 

um dos critérios para o valor máximo, igual a 1 (ou 10 ou 100, 

conforme escala adotada), que critério você escolheria?  

Este é o critério que terá o maior valor de constante de escala, ou peso. 

Depois outra questão é apresentada ao decisor: 

Suponha agora que você poderá melhorar o desempenho desta 

alternativa, para o valor máximo, em apenas um dos critérios, exceto 

para o critério escolhido na etapa anterior, que critério você 

escolheria?  

Este é o critério que terá o segundo maior valor de constante de escala, 

ou peso. Agora, o processo é continuado da mesma forma que para a 

questão anterior, até que todos os critérios tenham sido avaliados”. 

 

 

Passo 8 - Fazer parte 2 da troca de pesos (swing) para obtenção dos pesos: 

A partir da informação de ordenação de importância dos critérios, segundo o 

procedimento de swing, os pesos (constantes de escala) são obtidos. Sendo uma escala de 0 a 

100, o critério com maior peso é atribuído o valor 100 e o critério com menor peso é atribuído 

o valor 0, ou seja, aquele que não tem relevância para o problema. 

Então, a seguinte questão é feita ao decisor segundo Almeida (2010: 83 e 84): 
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“Nesta escala de 0 a 100, qual é o peso do segundo mais importante 

critério? Em seguida, apresenta-se a mesma questão para todos os 

outros critérios, por ordem de importância”. 

 

 

Passo 9 – Fazer a agregação aditiva e decidir: 

Os valores de cada alternativa são calculados, segundo o procedimento de agregação 

aditivo de acordo com as constantes de escala (pesos) adquiridos no passo 8. 

 

Os passos 1 a 7 e o passo 9 do SMARTS são idênticos aos passos do método 

SMARTER, exceto o passo 8 que neste é conduzido de forma diferente como é visto a seguir: 

 

Passo 8 – Obtenção dos pesos: 

No passo 7 a ordem de importância dos critérios são obtidos, de acordo com o 

procedimento de swing, e os pesos (constantes de escala) são conhecidos. Nesta fase é 

utilizado o procedimento Ranking Ordered Centroid (ROC) que possibilita a informação de 

ordem dos critérios serem transformadas em pesos, sem que o decisor forneça uma avaliação 

adicional. No procedimento ROC as equações a seguir são aplicadas, ressaltando n critérios e 

que 1w ≥2≥... iw ≥...≥ jw : 

1w  = (1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n) / n 

2w  = (0 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n) / n 

3w  = (0 + 0 + 1/3 + ... + 1/n) / n 

4w  = (0 + 0 + 0 + ... + 1/n) / n 

 

Ou seja: 

 





n

j

i
jn

w
1

11
 

Equação 2.3 

  

Onde nw  representa os pesos para cada atributo. E a soma destes é 1. 
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2.2.2 Métodos Não-Compensatórios 

Os métodos não-compensatórios entre os critérios não compensam a desvantagem de 

um critério em relação a uma vantagem em outro critério. Necessitam de informações sobre a 

relativa importância dos critérios. Uma alternativa com um péssimo critério não pode 

interferir no resultado final mesmo que haja outro critério com uma avaliação muito boa. 

De acordo com Almeida (2010), os métodos de sobreclassificação também podem ser 

denominados por métodos de superação, prevalência ou subordinação e síntese. Os métodos 

desta linha são, por exemplo, os métodos ELECTRE e os métodos da família do 

PROMETHEE. O que há de comum entre estes métodos é que eles estabelecem uma relação 

de sobreclassificação fazendo comparações par a par entre as alternativas. Ao comparar este 

método com os métodos de agregação por meio de critério único de síntese, nota-se que os 

métodos de sobreclassificação não definem um score para cada alternativa. 

Segundo Zopounidis & Doumpos (2002), os métodos de sobreclassificação permitem a 

incomparabilidade entre as alternativas, ou seja, há uma alternativa com excelente 

desempenho em alguns critérios e, simultaneamente, com péssimo desempenho em outros 

critérios, assim como possibilitam avaliações não-compensatórias e avaliação inter-critério a 

qual é realizada através dos pesos dos critérios que são vistos como o grau de importância. 

Esta noção de importância entre critérios é vista como os votos, o exemplo a seguir ilustra 

este conceito de acordo com Almeida (2010: p. 98 e 99): 

 

 

“Considerando G e H dois subconjuntos da família de critérios F, 

sendo que G é mais importante que H, se duas ações „a‟ e „b‟ são 

encontradas tal que: 

„a‟ é melhor do que „b‟ para todos os critérios de G; 

„b‟ é melhor do que „a‟ para todos os critérios de H; 

„a‟ e „b‟ são indiferentes para todos os outros critérios; 

„a‟ é globalmente melhor do que „b‟. 

Assumindo-se que “mais importante do que” pode ser representada 

por n constantes, p1,p2,...,pn, associados aos n critérios, têm-se que a 

comparação entre G e H é equivalente à comparação entre, o 

somatório dos pesos dos critérios nos quais „a‟ é melhor que „b‟, e o 

somatório dos pesos dos critérios nos quais „b‟ é melhor do que „a‟.” 
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 ELECTRE 

 

Gomes (2004) ressalta que os métodos da família ELECTRE são classificados de 

acordo com a problemática que trabalham, ou seja, pelas informações inter e intra-critérios 

desenvolvidas e pelo número de relações de superação estabelecidas e analisadas. No ano de 

1968 surgiu o método ELECTRE I e, em seguida, várias versões do ELECTRE foram 

estabelecidas como pode ser visualizado no Quadro 2.3 a seguir. 

Quadro 2.3 – Versões dos métodos da família ELECTRE 

Versão  Autor Ano Problemática Tipo de critério Utiliza pesos 

I Roy 1968 Seleção Simples Sim 

II Roy e Bertier 1973 Ordenação Simples Sim 

III Roy 1978 Ordenação Pseudo Sim 

IV Roy e Hugonnard 1982 Ordenação Pseudo Não  

IS Roy e Skalka 1985 Seleção Pseudo Sim 

TRI Yu Wei 1992 Classificação Pseudo Sim 

Fonte: Gomes (2004). 

Os métodos ELECTRE têm as seguintes características, os pesos são vistos como uma 

medida de importância que cada critério estabelece para o decisor, ou seja, não há trade-off 

entre os critérios, e são construídos índices de concordância e de discordância através das 

informações dos pesos. O único método que não utiliza peso é o ELECTRE IV. 

Belton & Stewart (2002) destacam que o método ELECTRE I é baseado na avaliação de 

dois índices, o índice de concordância e o índice de discordância. O índice de concordância 

mensura a relativa vantagem de uma alternativa sobre as demais. Ou seja, mede a força de 

apoio nas informações adquiridas em que “um a é pelo menos tão bom quanto b”. O índice 

possui valores entre 0 e 1, onde valores alto indicam forte evidências de que a é preferível a b. 

O valor 1 indica que a domina ou é equivalente a b em todos os critérios. O índice de 

discordância mensura a relativa desvantagem de uma alternativa sobre as demais.  O índice de 

discordância para a comparado a b indica o quanto b é melhor que a, expressa a diferença 

proporcional entre duas alternativas quaisquer de qualquer critério. No índice de discordância 

os valores encontram-se entre 0 e 1. Os valores mais altos significam que b é pelo menos 

substancialmente melhor que a, em pelo menos um critério, o que ressalta a contestação de 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica 

32 

 

que a é preferível a b. A formação do índice ressalta todas as avaliações devem ser feitas em 

uma escala cardinal. 

 

 PROMETHEE 

 

De acordo com Belton & Stewart (2002) e Gomes (2004), o método PROMETHEE é 

um método de sobreclassificação e foi elaborado por Jean Pierre Brans. Este método trata de 

problemas discretos, ou seja, o número de alternativas é finito. 

As variantes do método PROMETHEE I, II, III e IV tratam de problemas do tipo de 

ordenação (Pγ). O método PROMETHEE I fornece uma pré-ordem parcial, trata da 

problemática de escolha e pode apresentar incomparabilidade entre as alternativas. O método 

PROMETHEE II fornece uma pré-ordem completa entre as alternativas, trata da problemática 

de escolhas e não admite incomparabilidade. As outras variantes do método PROMETHEE 

(III, IV e V) são utilizadas para tratar de problemas de decisão mais complexos (Cavalcante & 

Almeida, 2005). 

A seguir serão apresentados os passos do método PROMETHEE I segundo a literatura 

de Almeida (2002) e Belton & Stewart (2002), Gomes (2004) e Salminen (1998). 

 

Passo 1 – Definir uma matriz de decisão com “m” alternativas e “n” critérios: 

Construir a matriz de decisão de avaliação das alternativas com relação a um conjunto 

de critérios. 

 

Passo 2 – Definir os pesos (wj) de cada critério (j), onde j = 1, 2, ..., n.: 

O decisor define o peso de cada critério (wj), onde este aumenta de acordo com a 

importância do critério. 

 

Passo 3 – Definir a função de preferência para cada critério: 

Há seis modelos para o decisor definir a função de preferência para cada critério. Estas 

funções são utilizadas para definir a intensidade da preferência. O decisor escolhe o modelo 

da função e define os parâmetros necessários. O Quadro 2.4 demonstra estes modelos. 
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Quadro 2.4 – Critérios para o PROMETHEE 

1. Critério usual ou 

verdadeiro critério 

Não é necessário definir parâmetros  ikjP  = 0 se ik =0 

 ikjP  = 1 se ik ≠0 

2. Quase Critério Fixado o limiar de indiferença (q)  ikjP  = 0 se ik ≤q 

 ikjP  = 1 se ik >q 

3. Limiar de preferência Fixado o limiar de preferência (p) 
 ikjP  = 

P

ik
 se ik ≤p 

 ikjP  = 1     se ik >p  

4. Pseudo-critério Fixado, simultaneamente, o limiar de 

indiferença (q) e o limiar de 

preferência (p) 

 ikjP  = 0 se ik ≤q 

 ikjP  = 0,5 se q< ik ≤p 

 ikjP  = 1 se ik >p 

5. Área de indiferença Fixado, simultaneamente, o limiar de 

indiferença (q) e o limiar de 

preferência (p) 

 ikjP  = 0 se ik ≤ q 

 ikjP  =
 

qp

qik




se q< ik ≤p 

 ikjP  = 1 se ik >p 

6. Critério Gaussiano Fixado o desvio padrão 

 ikjP  = 1 - 












 
2

2

2

 ik

e  

Fonte: Adaptado de Gomes (2004). 

Passo 4 – Definir como se encontram duas alternativas de acordo com cada critério: 

As diferenças ( ik ) para cada par de alternativas devem ser calculadas, dado que o 

critério ki Sxx :  

 

   kjijik xuxu   Equação 2.4 

 

Onde ik é a diferença entre o desempenho da alternativa ix  e o desempenho da 

alternativa kx  com relação ao critério j. 

A função de preferência relativa de cada critério j é calculada através da equação 2.5. 
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        ikjkjijjkij PxuxuPxxP ,  Equação 2.5 

 

Passo 5 – Calcular o índice de preferência ikS  da alternativa ix  comparada à alternativa kx : 

 

   










j

ikj

j

j

j

kij

j

j

ik
wj

Pw

wj

xxPw

S

,

 Equação 2.6 

 

Onde ikS é um valor entre 0 e 1. 

Este índice mostra a intensidade da preferência da alternativa ix  sobre a alternativa  kx  

ao considerar ao mesmo tempo todos os critérios. 

 

Passo 6 – Calcular os fluxos de superação positivos 
 i  e negativos 

 i em relação à 

alternativa ix  

 

 

k

iki s  
Equação 2.7 

 

 i Representa o quanto a alternativa ix  supera as demais alternativas. 

 

 

k

iki s

 
Equação 2.8 

 

 i  Representa o quanto a alternativa ix  é superada pelas demais alternativas. 

 

É importante salientar que o conjunto de alternativas em questão interfere nos resultados 

dos fluxos de sobreclassificação positivo e negativo obtido, ou seja, a relação de classificação 

entre uma alternativa a e uma alternativa b pode ser alterada pela inclusão ou exclusão de 

alternativas. 
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Passo 7 – Definir a pré-ordem parcial, através das pré-ordens calculadas anteriormente, a 

partir das seguintes relações: 

 

- ix  supera kx se: 

  
 i >

 k    e   
 i <

 k  ou 

  
 i >

 k    e   
 i =

 k  ou 

  
 i =

 k    e   
 i <

 k  

 

- ix  é indiferente de kx  se: 

  
 i =

 k    e   
 i =

 k  

 

- ix  é incomparável a kx se: 

  
 i >

 k    e   
 i >

 k  

  
 i <

 k    e   
 i <

 k  

 

O método PROMETHEE II resolve problemas de ordenação e é utilizado para obter uma 

pré-ordem completa que não admite incomparabilidade. É obtido a partir dos passos do 

PROMETHEE I, porém, é calculado um fluxo de superação neto ( i ) entre as alternativas 

que é a diferença entre os fluxos positivos e negativos calculados no PROMETHEE I, como 

visto na equação 2.9. 

 

   iii  Equação 2.9 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

A metodologia multicritério e, principalmente, o método PROMETHEE é bastante 

utilizado na gestão financeira, assim este capítulo surge com o objetivo de ressaltar estudos 

nesta área, como em outras áreas importantes. A segunda parte deste capítulo aborda trabalhos 

realizados que tratam sobre os fatores que afetam o sucesso e fracasso dos contratos futuros. 

3.1 Metodologia Multicritério 

A metodologia multicritério é utilizada em diversas áreas com aplicações práticas, por 

exemplo: na medicina para classificar pacientes dentro de um grupo de doenças com base em 

alguns sintomas; na gestão de recursos humanos para avaliação pessoal dentro de grupos 

apropriados de acordo com suas qualificações; na gestão de sistemas de produção e técnicas 

de diagnósticos para monitorar o funcionamento dos sistemas de produção complexos; na 

área de marketing para mensurar a satisfação de clientes, para analisar as características de 

diferentes grupos de clientes, para desenvolver estratégias de penetração no mercado e etc; no 

meio ambiente e gestão de energia, ecologia para analisar e mensurar os impactos no 

ambiente de diferentes políticas de energia e etc; na gestão financeira e econômica para 

previsão de fracasso de negócios, avaliação de risco de crédito para empresas e consumidores, 

avaliação e classificações de ações, análise do risco país e etc (Zopounidis & Doumpos, 

2002). 

De acordo com Roy (1996) o problema multicritério se apresenta em diversas situações, 

como por exemplo: nos problemas de infraestrutura em que a decisão da localização de uma 

rodoviária é uma decisão praticamente considerada irreversível, tendo altos gastos e 

importantes impactos nas redondezas. Os fatores como o custo de realocação, a quantidade de 

tempo antes do novo local se tornar funcional e como o novo local atenderá as necessidades 

da população também devem ser ressaltados. O segundo exemplo seria o caso do 

desenvolvimento agrícola de um país em que há um crescimento rápido da população. Porém, 

o aumento da porcentagem de importação de produtos alimentícios está ocasionando déficits 

no saldo da balança comercial. Várias medidas podem ser tomadas para reverter esta situação, 

tais como: desenvolver terras virgens, irrigar áreas secas, formar zonas rurais o que elevaria 

tanto o nível de emprego agrícola no país e a independência agrícola do país. O decisor tem 

que ressaltar um plano agrícola adequado compreendendo o desenvolvimento agrícola, as 



Capítulo 3 Revisão da Literatura 

37 

 

mudanças nas exportações e importações, a quantidade de investimentos e o número de 

empregados. 

De acordo com Zopounidis (1999) e Zopounidis & Doumpos (2002), a metodologia 

multicritério se desenvolveu bastante durante as duas últimas décadas, mas seu sucesso 

depende de dois fatores. O primeiro é o desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão que 

possibilita aos decisores aproveitar as vantagens da abordagem MCDA, por exemplo, o 

sistema Fineva (Zopounidis, 1996), o sistema Finclas (Zopounidis & Doumpos, 1998), o 

sistema Bankadviser (Mareschal & Brans, 1993), etc. Em segundo, investigação do 

desempenho da abordagem MCDA em problemas do mundo real. 

Xidonas (2009) e Zopounidis (1999) destacam a importância e contribuição da 

metodologia MCDA na solução de problemas de decisão financeira. A subjetividade das 

decisões financeiras, a diversidade de objetivos, metas e critérios e a complexidade do 

ambiente financeiro e econômico são alguns dos requisitos que se enquadram os problemas de 

decisão financeira na modelagem multicritério. As vantagens da utilização dos métodos 

multicritério na gestão financeira são descritos a seguir: estruturar, cuidadosamente, 

problemas complexos; avaliar, simultaneamente, critérios quantitativos e qualitativos; obter 

um alto grau de transparência no processo de avaliação, e; possibilidade de obter sucesso 

quanto à decisão tomada. 

Diakoulaki (1992) apresenta um trabalho em que o método MAUT é utilizado em uma 

grande amostra de empresas farmacêuticas gregas para indicar índices financeiros comuns que 

representem o desempenho global da empresa. Descobriu-se que a rentabilidade é à medida 

que melhor diferencia e classifica as empresas. Já os indicadores de sucesso do negócio são 

melhores apresentados pela produtividade do trabalho e participação no mercado. 

Siskos (1994) ressalta um Sistema de Apoio à Decisão integrado para a análise e 

financiamento de empresas por um banco de desenvolvimento industrial na Grécia. O 

desempenho financeiro das empresas (índices financeiros de rentabilidade, gerenciamento do 

desempenho, solvência) é analisado durante cinco anos pelo sistema e possibilita conclusões 

sobre suas tendências de desenvolvimento. As técnicas estatísticas multivariadas possibilitam 

a identificação dos índices financeiros mais significativos e classificação das empresas em 

categorias coerentes. Por último, o método multicritério UTA é aplicado para classificar as 

empresas com maior chance de falência ou não e, assim, auxiliar o banco quanto à 

disponibilização ou não de financiamento para as empresas. 
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Zopounidis & Doumpos (2001) propõem uma abordagem alternativa para as clássicas 

metodologias estatísticas que têm sido amplamente utilizados para o estudo de problemas de 

classificação financeira. A metodologia proposta combina a abordagem de desagregação de 

preferência (método de apoio à decisão multicritério) com sistemas de apoio à decisão. O 

Sistema de Apoio à Decisão de Classificação de Instituições Financeiras (FINCLAS) é 

apresentado e é uma ferramenta poderosa no auxílio na avaliação de risco de falência, de 

concessão de crédito, avaliação do desempenho das empresas e outros. 

Samaras & Matsatsinis (2004) destacam o Intelligent Investor que é um sistema de 

apoio à decisão multicritério inteligente com o objetivo de apoiar a tomada de decisão em 

investimentos. Na gestão do portfólio o sistema utiliza diversas ferramentas, tais como a 

análise técnica, a análise fundamentalista e a psicologia do mercado. O sistema tenta 

descrever a conjuntura nacional e internacional quanto à tendência do mercado de ações. 

Samaras (2008) descreve um sistema de apoio à decisão multicritério para análise das 

ações da bolsa de Atenas, segundo a análise fundamentalista. Como a análise fundamentalista 

é, geralmente, utilizada para investimentos de longo prazo o sistema analisa as ações segundo 

os dados quantitativos e qualitativos. As ações são classificadas da melhor para a pior ação 

para os investidores institucionais e privados, levando em consideração as condições reais e as 

informações relevantes. 

Xidonas (2009) utiliza a metodologia multicritério para seleção de ações, com base na 

análise financeira. O método utilizado é o ELECTRE Tri que é empregado para a seleção de 

ações atraentes, através da análise do desempenho da empresa. Um grande número de 

empresas de diversos setores foi utilizado como alternativas, mas cada uma classificada em 

sua classe correspondente, ou seja, as particularidades de cada setor da economia são 

consideradas individualmente. A bolsa de Atenas foi utilizada para aplicação da metodologia 

proposta. 

3.2 Método PROMETHEE 

Behzadian (2009) realizou uma pesquisa sobre a utilização de diversos métodos de 

apoio à decisão multicritério e destacou que os métodos da família PROMETHEE têm atraído 

a atenção de diversos acadêmicos e profissionais. Seu trabalho realiza uma classificação e 

uma ampla revisão da literatura sobre a metodologia PROMETHEE, onde foram revistos 217 

trabalhos acadêmicos a partir de 100 revistas. Estes foram classificados segundo sua aplicação 
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que são: Gestão Ambiental, Hidrologia e Gestão da Água, Gestão Financeira e de negócios, 

Química, Logística e Transporte, Fabricação e Montagem, Gerenciamento de Energia, Social, 

e outros. Segundo a área os artigos foram classificados em Medicina, Agricultura, Educação, 

Governo, Design e Esportes. Os trabalhos acadêmicos também abrangeram a classificação 

segundo o ano da publicação, nacionalidade dos autores, PROMETHEE aplicado com outros 

métodos MCDA e PROMETHEE aplicado com Geometrical Analysis for Interactive Aid 

(GAIA). 

Destaca-se que não existem trabalhos que abordam a relação entre a aplicação do 

método PROMETHEE com o objeto de estudo desta dissertação. 

Segundo Behzadian (2009) a metodologia multicritério é bastante utilizada na área de 

negócios e gestão financeira, principalmente os métodos da família PROMETHEE que tratam 

de problemas ligados ao gerenciamento geral, medição de desempenho, gestão de carteiras e 

análises de investimentos, a seguir serão ressaltados trabalhos que utilizaram em diferentes 

tipos de problemáticas estes métodos. 

Mareschall (1986) trata da problemática de avaliação de projetos, com auxílio de 

especialistas, utilizando a metodologia do PROMETHEE. 

Mareschal & Brans (1991) apresentam um sistema de avaliação industrial multicritério 

conhecido como Bankadviser que fornece uma avaliação de itens individuais tais como 

firmas, indústrias, companhias e outros e é útil para os decisores, analistas financeiros, bancos 

e companhias de seguros. O processo de avaliação é realizado através do método 

PROMETHEE e a partir dos dados do Balanço patrimonial e Demonstração de Resultados de 

Exercícios. O Bankadviser é um sistema interativo e possibilita gerenciar os clientes através 

de seus dados, analisar o perfil econômico do cliente e ressalta seus pontos fortes e fracos 

quanto as decisões de se realizar ou não um empréstimo. 

Hens (1992) aplica o método PROMETHEE para obter o cálculo justo do percentual de 

partilha do orçamento Europeu. 

Vranegl (1996) utiliza o método PROMETHEE II, através de 15 critérios, para escolher 

os melhores investimentos. 

Babic & Plazibat (1998) utilizam o método PROMETHEE e o processo de hierarquia 

analítica (AHP) para obter um ranking das empresas de acordo com o nível alcançado de 

eficiência empresarial, o primeiro é utilizado para obter a classificação final e o segundo para 

obter a importância dos critérios. 
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Xu (2001) trata da problemática de seleção e classificação de projetos a partir de uma 

extensão do método PROMETHEE. 

Baourakis (2002) utiliza o método PROMETHEE II, através de dados financeiros, para 

avaliar a viabilidade das empresas gregas no campo da produção de alimentos agrícolas e 

marketing. 

Bouri (2002) aplica os métodos PROMETHEE II e V para selecionar portfólios 

atraentes sob restrições do investidor e, conseqüentemente, maximizar o retorno e minimizar 

o risco. 

De Smet & Guzmán (2004) utilizam a metodologia multicritério para tratar problemas 

de risco-país e do diagnóstico dos problemas de empresas. 

Araz & Ozkarahan (2005) apresentam um novo procedimento de classificação 

multicritério para tratar de problemas de classificação de risco financeiro e insucesso 

empresarial, com base no método PROMETHEE. A metodologia proposta identifica também 

as diferenças de desempenho entre grupos de risco e auxilia no monitoramento do 

desempenho das empresas financeiras. 

Kalogeras (2005) aplica o método PROMETHEE II para obter uma classificação do 

desempenho das empresas agro-alimentares de acordo com os índices de rentabilidade, 

índices de solvência e índices de desempenho gerencial. 

Bilsel (2006) realiza uma avaliação de qualidade com base no método PROMETHEE 

para medir o desempenho dos hospitais Turco. 

Mavrotas (2006) utiliza juntamente o método PROMETHEE II e V com programação 

inteira para selecionar possíveis empresas para apoiar financeiramente fundos públicos sob 

restrições políticas e orçamentárias. 

Mitková (2007) apresenta o resultado de duas abordagens metodológicas para análise de 

desempenho e risco dos fundos de pensão privada na República Eslovaca. Na primeira 

abordagem o método PROMETHEE é utilizado para superação dos fundos de pensão. A 

segunda abordagem utiliza a Teoria de Portfólio Moderno para analisar os fundos de pensão 

em um espaço risco-retorno. 

Albadvi (2007) ressalta os métodos PROMETHEE I e II para selecionar ações de alta 

linha para investimentos na Tehran Stock Exchange (TSE). 

Doumpos & Zopounidis (2010) utiliza a metodologia multicritério para avaliação 

bancária que se refere à viabilidade global do banco, desempenho e exposição ao risco. O 
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método PROMETHEE II foi utilizado como base para o sistema de apoio à decisão. A análise 

de sensibilidade dos resultados quanto aos critérios e parâmetros do processo de avaliação foi 

dada ênfase no trabalho. 

Hanafizadeh (2011) apresenta um novo método de design de portfólio nas companhias 

de investimentos para planejar cenários juntamente com o método multicritério 

PROMETHEE. As duas etapas consideradas na metodologia foram: identificação do ambiente 

de investimentos no Irã e estabelecer possíveis cenários para o futuro com base nas opiniões 

dos especialistas e incertezas no ambiente e, na segunda fase, as opiniões dos especialistas são 

elicitadas sobre o desempenho da área de negócios dentro de cada cenário. De acordo com o 

método PROMETHEE as áreas de negócios são classificadas segundo suas pontuações de 

desempenho final em cada área de cenário. 

Peng (2011) ressalta que a seleção de um classificador adequado para um conjunto de 

dados é muito importante na previsão do risco financeiro, pois os desempenhos dos 

classificadores na previsão dos riscos financeiros podem variar de acordo com a utilização de 

diferentes medidas de desempenho e em diferentes circunstâncias. O objetivo do seu estudo é 

analisar algoritmos de classificação para a previsão do risco financeiro através do 

desenvolvimento de uma abordagem de duas fases. A classificação final dos classificadores é 

realizada através dos métodos multicritério Topsis, PROMETHEE e Vikor. Os conjuntos de 

dados utilizados são de seis países e apresentam quatro aspectos de risco financeiro: 

aprovação de crédito, comportamento do crédito, risco de falência e de fraude. 

Mouzakitis (2011) aborda a metodologia multicritério para avaliar e classificar um 

conjunto de empresas para oportunidades de investimentos. O método utilizado é o 

PROMETHEE que foi estendido para lidar com dados imprecisos. 

Há diversas outras áreas em que os métodos da família PROMETHEE são aplicados, a 

seguir alguns exemplos que devem ser ressaltados. 

Cavalcante & Almeida (2005) propõem o método multicritério PROMETHEE II e a 

análise Bayesiana para estabelecer a periodicidade da manutenção preventiva. A metodologia 

proposta auxilia o decisor quanto ao tempo necessário para se fazer a substituição de 

determinando item com diversos critérios e qual o tempo mais propício para a substituição. 

Araújo & Almeida (2009) utilizam o método PROMETHEE II para seleção de 

investimentos estratégicos em Petróleo e Gás no nordeste do Brasil. A escolha do método 

PROMETHEE foi devido ao fato deste ser simples e de fácil entendimento quanto à 



Capítulo 3 Revisão da Literatura 

42 

 

modelagem das preferências do decisor e, também, por ser capaz de solucionar o problema 

proposto. A base de dados foi retirada do Planejamento Estratégico da Petrobrás, durante os 

anos de 2008-2012, o objetivo do trabalho foi ordenar as alternativas viáveis. 

Silva (2010) apresenta um método de apoio à decisão quanto à gestão das bacias 

hidrográficas no Brasil, com o objetivo de promover a descentralização e a participação de 

todos os envolvidos na gestão dos recursos hídricos. O método multicritério utilizado é o 

PROMETHEE II que possibilita a obtenção de um ranking das alternativas para a recuperação 

ambiental da bacia. 

Ghafghazi (2010) tem como objetivo no seu trabalho avaliar e classificar as fontes de 

energia disponíveis para o sistema de aquecimento em Vancouver, Canadá, nos edifícios 

residenciais e comerciais, segundo diferentes pontos de vistas das diversas partes interessadas 

e vários critérios. O método PROMETHEE foi o escolhido a fim de classificar as opções de 

energias. 

Ilić (2011) aplica o método PROMETHEE/GAIA com o objetivo de se obter o ranking 

dos locais mais poluídos no município de Bor (Sérvia), que é uma das cidades mais poluídas 

no sudeste da Europa. 

Alomoush (2010) utiliza a modelagem multicritério para seleção da melhor localização 

do Thyristor-Controlled Series Compensator (TCSC) em um sistema de transmissão a partir 

de vários locais possíveis em um mercado energético competitivo. Para solucionar a 

problemática proposta foi utilizado o método PROMETHEE que tratou de diversas 

alternativas e objetivos conflitantes. 

Behzadian (2010) destaca em seu trabalho que aplicações do método PROMETHEE são 

realizadas em grande parte na gestão ambiental que abrange áreas especificas como gestão de 

resíduos, Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e de 

planejamento do território. 

Petras (1997) aplica o método PROMETHEE II, a fim de classificar potenciais locais 

para instalação de eliminação de resíduos radioativos na Croácia.  

Queiruga (2008) obtém através do método PROMETHEE um ranking de municípios 

espanhóis de acordo com sua adequação para a instalação de usinas de reciclagem de 

resíduos. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DIlic,%2520Ivana%26authorID%3D7004701723%26md5%3D1b3565349aabc29c2d399ce7951a758a&_acct=C000037678&_version=1&_userid=686475&md5=2cc2a2005461d548ddef1be1f2b0c2f1
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Téno & Marschal (1998) desenvolvem e aplicam uma nova versão do método 

PROMETHEE II, com critérios de intervalo e teoria dos conjuntos fuzzy, para analisar a 

qualidade ambiental dos produtos através da ACV. 

Geldermann (2000) utiliza o método PROMETHEE juntamente com a teoria dos 

conjuntos fuzzy para classificar as plantas de sintetização através da ACV, segundo 12 fatores 

de impacto. 

Geldermann & Rentz (2005) utilizam a abordagem multicritério, através dos métodos 

PROMETHEE I e II, para classificar os cenários para o revestimento de peças de PVC para a 

produção de automóveis. 

A área Hidrologia e Gestão da água têm utilizado a metodologia multicritério para tratar 

de problemas específicos como o planejamento sustentável dos recursos hídricos, avaliação 

das estratégias de gerenciamento da água e planejamento de irrigação. Abu Taleb & 

Mareschal (1995) tratam da questão que o Oriente Médio enfrenta sobre a falta de água, 

então, através do método PROMETHEE V é avaliado e selecionado uma variedade de opções 

de recursos hídricos. 

Ozelka & Duckstein (1996) ressaltam o método PROMETHEE I e II em seu estudo 

abrangendo 12 alternativas e 33 critérios, sendo estes de interesses econômico, ecológico e 

sociológico. As alternativas incluem a construção de diversas usinas hidrelétricas. 

3.3 Contratos Futuros 

Quanto ao sucesso dos contratos futuros diversos autores apresentam uma vasta gama 

de critérios que podem influenciar no sucesso ou não dos contratos futuros, a seguir será 

apresentada uma revisão literária sobre este tema. 

De acordo com Sandor (1973) o número de novas commodities negociadas fornece 

mercados alternativos para os produtores, ajudando os a discriminar os preços e dados 

industriais e facilitar uma eficiente redistribuição do risco através do hedging. É difícil definir 

qual commodity é capaz de ser negociada no mercado futuro e definir o design de contrato 

futuro eficiente. Falhas por essas situações foram evidenciadas nos EUA através dos contratos 

de perus, maçãs, camarões congelados etc. Os pré-requisitos para um bem sucedido contrato 

de commodity são controversos já que não há provas definitivas de que um determinando 

conjunto de requisitos leve realmente ao sucesso. 
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Silber (1981) apresenta no seu estudo que o sucesso do contrato futuro depende do seu 

número de anos de negociação e do volume anual de negociação, neste caso deve exceder 10 

mil contratos. Destaca também que os contratos futuros lançados nas bolsas dos Estados 

Unidos, no período de 1960 a 1977, não obtiveram sucesso e fracassaram antes de 1980. 

Carlton (1984) destaca que o sucesso de um contrato futuro depende do seu volume de 

negociação que deve ultrapassar 1.000 contratos por dia. Ele também estimou o tempo médio 

de vida dos contratos futuros lançados no mercado, entre 1921 e 1983, classificados por 

bolsas e categoria de produtos. A média de vida, em anos, dos contratos futuros introduzidos 

por bolsa variou entre 1,5 a 22,0. De acordo com as categorias de produto os contratos futuros 

que perduraram por mais tempo, em ordem decrescente, foram: industriais, grãos, alimentos, 

óleo vegetal, animais, financeiro e metal. 

Tashjlan (1995) discute sobre os critérios que levam ao sucesso de um determinando 

contrato futuro e a dificuldade de se definir o design do contrato ideal. Seu artigo descreve as 

características de sucesso dos contratos futuros implícitos na literatura. 

Brorsen & Fofana (2001) estuda os fatores que influenciam no sucesso ou fracasso dos 

contratos futuros de commodities agrícolas, seu trabalho ressalta os fatores fundamentais que 

determinam significativamente o êxito dos contratos futuros financeiros entre as principais 

bolsas da Ásia Oriental. A maioria dos novos contratos futuros não obtém sucesso logo após 

10 anos de sua introdução e há uma dificuldade quanto à definição dos fatores que levam ao 

sucesso ou fracasso dos contratos futuros. Esses fatores devem ser considerados pelas Bolsas 

de Valores na introdução de novos contratos futuros. O autor destaca que o grau de sucesso de 

um contrato futuro é mensurado pelo volume de suas negociações. 

Marrom (2001) analisa as conseqüências econômicas da mudança nas especificações de 

um contrato futuro negociado na bolsa de Sydney. A escala do contrato foi alterada e o 

tamanho mínimo aumentado. Foi utilizada a análise de regressão para examinar o volume de 

negociação do contrato futuro antes e depois das alterações realizadas e conclui-se que as 

mudanças nas especificações do contrato foram bem sucedidas. 

 De acordo com Pennings & Leuthold (2000) a introdução de novos contratos futuros é 

um processo caro e demorado, no período de 1994-1998 as bolsas introduziram 14 novos 

derivativos, dos quais 12 desses não permaneceram nas negociações durante o mesmo 

período. Pennings & Leuthold (2001) ressaltam que a introdução de um novo contrato futuro 

na bolsa tem impacto sobre os contratos futuros já negociados, o que pode ocasionar a 
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diminuição do volume de negociação destes contratos futuros e, conseqüentemente redução 

da sua liquidez. Informações sobre a commodity, avanços em tecnologia da computação e 

telecomunicações ocasionam melhorias nas negociações dos contratos futuros na bolsa. 

Bollen (2003) estuda o caso de um contrato futuro negociado na CME em que a 

redefinição no seu design ocasionou melhorias quanto a sua negociação. Ou seja, mesmo após 

o lançamento de um contrato futuro é importante que haja melhoramentos contínuos para 

alcançar um sucesso maior. 

Ahuja (2006) destaca a Índia como um dos maiores produtores de commodities e a 

importância do seu mercado de derivativos. Para um bom funcionamento do mercado de 

derivativos é importante o desenvolvimento de novas tecnologias e aumento da transparência, 

porém esses fatores só são alcançados quando não há intervenção do governo no mercado de 

commodities, ou seja, o gerenciamento dos preços das commodities deve ser formado pelas 

forças do mercado. 

Kinitscher (2010) ressalta que os contratos futuros têm que promover a negociação 

através da satisfação dos hedgers e especuladores. Contratos com design mal especificado 

pode ocasionar baixo volume de negociações e, conseqüentemente, o seu fracasso. 

Hung (2011) apresenta os fatores que influenciam no sucesso de dez contratos futuros 

negociados nas seis principais bolsas de futuros em cinco países asiáticos. Dentre os fatores 

estudados (tamanho do mercado à vista, volatilidade dos preços à vista, competição de 

mercado, efeito de ser o primeiro, plataforma de negociação e tamanho relativo da bolsa) 

destaca que o sucesso dos contratos futuros esta relacionado com um mercado spot grande e 

volátil. Um contrato de menor tamanho também influência positivamente o volume de 

negociação de futuros. Já os fatores institucionais, plataforma de negociação e tamanho 

relativo da bolsa, também são importantes para o sucesso dos contratos futuros. Também se 

sugere que o efeito de ser o primeiro não garante o sucesso de contratos futuros. Para uma 

bolsa a introdução de um novo contrato futuro só é viável se este obtiver um alto nível de 

volume de negociações nas bolsas. 
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4 CONTEXTO BRASILEIRO DO MERCADO SPOT DE FRUTAS 

O capítulo atual aborda o contexto brasileiro do mercado spot das frutas selecionadas: 

banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, manga, tangerina e uva. As referidas alternativas 

(frutas) constituíram-se em elementos de análise para o desenvolvimento desta pesquisa, 

Ainda, neste capítulo, ressaltam-se tanto as características gerais como as específicas das 

frutas selecionadas. 

4.1 Características gerais 

O setor frutícola é considerado uma das áreas mais importantes do agronegócio. A 

produção de frutas gera renda, dinamiza economias pouco desenvolvidas e exige uma grande 

quantidade de mão de obra, proporcionando, assim, ocupação no meio rural e, 

consequentemente, evitando o êxodo rural e o aumento de pobreza na área rural (Buainain & 

Batalha, 2007). 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de frutas sendo o terceiro maior 

produtor mundial, posição alcançada naturalmente, em parte, já que o Brasil possui uma 

imensa área territorial, mão-de-obra excedente e fatores climáticos favoráveis como 

temperaturas adequadas do ar e boa distribuição de chuvas no decorrer do ano (Martinelli, 

2010). Porém, não exporta tanto quanto a sua produção, sendo o mercado interno o maior 

consumidor dessa produção (Lacerda, 2004). 

De acordo com Buainain & Batalha (2007), a produção de frutas possui algumas 

características específicas que a diferenciam de outras cadeias produtivas que são: grande 

número de agricultores familiares; forte presença de cooperativas e associações de produtores 

e alta oscilação de preços relacionados à sazonalidade. 

Considerando essa perspectiva, Lacerda (2004) e Wilkinson (2010) postulam que o 

Brasil se destaca no cenário econômico internacional como um potencial exportador de 

diversas commodities agrícolas. Mas ainda há muito a ser aperfeiçoado como o sistema de 

infraestrutura, logística, comunicação e adequar as exigências de qualidade e sanitárias dos 

seus produtos. 

Na Tabela 4.1 a seguir, encontram-se as principais espécies frutíferas plantadas no 

Brasil. 
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Tabela 4.1 – Áreas destinadas à colheita e colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da 

produção, segundo os principais produtos,Brasil – 2009 

Principais produtos 

Área 

destinada à 

colheita 

(ha) 

Área 

colhida 

(ha) 

Quantidade 

produzida 

(t) 

Rendimento 

médio 

(kg/ha) 

Valor 

(1 000 R$) 

Abacate                                            8.509   8.411   139.089   16.536   66.158 

Banana                                                483.562   479.614  6.783.482   14.143  3.160.040 

Coco-da-baía                                  284. 951   284.058  1.973.366   6.947   755.883 

Goiaba                                             15.048   14.987   297.377   19.842   213.482 

Laranja                                            802.528   787.250  17.618.450   22.379  4.695.049 

Limão                                              41. 388   41.029   972.437   23.701   435.330 

Maçã                                               39. 081   38.205  1.222.885   32.008   943.761 

Mamão                                              34. 379   34.213  1.792.594   52.395  1.348.294 

Manga                                              75.416   75.178  1.197.694   15.931   602.125 

Maracujá                                           50.853   50.795   718.798   14.150   674.002 

Pêra                                               1.404   1.394   14 .856   10.657   18.317 

Pêssego                                            19.102   19.043   216.236   11.355   244.359 

Tangerina                                          54.909   54.814  1.094.429   19.966   524. 944 

Uva                                                81.677   81.355  1.365.491   16.784  1.612.043 

            

Fonte: IBGE (2009). 

 As principais frutas produzidas no Brasil, de acordo com a ordem decrescente são 

laranja, banana, coco, mamão, uva, maçã, manga, tangerina, limão, maracujá, goiaba, 

pêssego, abacate e pêra. As Frutas selecionadas para análise neste trabalho são: banana, 

goiaba, laranja, maçã, mamão, manga, tangerina e uva (Tabela 4.1).  

Marques (2006) destaca que há dois períodos importantes na produção de frutas que 

são: quanto à oferta, tem-se o período de safra (períodos de oferta alta do produto) quanto à 

escassez, tem-se o período de entressafra (períodos de falta do produto). Porém, o lado da 

demanda é praticamente constante durante todo o ano. Durante a safra, os preços dos produtos 

são mais baixos e na entressafra os preços são mais altos, isto ocasiona o interesse dos 

produtores de armazenar para os períodos da entressafra. 
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A seguir são apresentados no Quadro 4.1 os períodos de safra, safra baixa e entressafra 

da banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, manga, tangerina e uva. 

Quadro 4.1 – Calendário de safra de algumas frutas no Brasil 

Frutas  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Banana S S S S S S S S S S S S 

Goiaba S S S S S S S S S S S S 

Laranja ES ES ES S S S ES S S S S ES 

Maçã ES S S S S S S ES ES ES ES ES 

Mamão S S S S S S S S S S S S 

Manga S S S S S S S S S S S S 

Tangerina ES ES ES ES S S S S S S S ES 

Uva S S S S S S ES ES S S S S 

Fonte: site BrazilianFruit. 

Onde: S é safra, s é baixa safra e ES é entressafra  

 

Observa-se, a partir do Quadro 4.1, que as frutas banana, goiaba e mamão podem ser 

produzidas durante todo o ano no Brasil. As frutas que se dividem em períodos de safra e 

entressafra são laranja (7 meses de safra e 5 meses de entressafra), maçã (6 meses de safra e 6 

meses de entressafra), tangerina (7 meses de safra e 5 meses de entressafra) e uva (10 meses 

de safra e 2 meses de entressafra). Por último, a manga que abrange 10 meses de safra e 2 

meses de baixa safra. 

Durante os períodos de safra, entressafra e baixa safra surgem alguns problemas em 

relação às frutas, como as oscilações nos preços, necessidade de um local favorável para 

manter e armazenar a produção, necessidade de em certos períodos utilizar-se uma maior 

quantidade de insumos e fatores de produção, e logística que atenda as características 

específicas do produto (Araújo, 2007). 

A seguir, apresentam-se as características gerais do setor de frutas segundo alguns 

critérios. 

Andrigueto (2005) afirma que as exigências do mercado consumidor, interno e externo, 

estão cada vez maiores quanto à garantia de qualidade do produto que esta basicamente ligada 

à manutenção de um padrão de qualidade e homogeneidade do produto. O mercado de frutas 

vem crescendo continuamente já que há uma preocupação e estímulo cada vez maior por 
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hábitos alimentares saudáveis. As preocupações do mercado consumidor são relativas à 

procedência das frutas e do seu processo produtivo, abrangendo o ciclo desde a lavoura até o 

mercado consumidor final, passando pelos processos de armazenamento, transporte, 

manuseio, tipo de embalagem e a forma de exposição da fruta no local de venda. 

Em virtude dessas considerações, é importante ressaltar que a perecibilidade diz respeito 

à vida útil dos produtos agropecuários. Sem atenção específica estes produtos podem durar 

muito menos do que deveriam, por isso deve ser destacada a logística de acordo com as 

características de vida útil do produto, infraestrutura adequada para armazenagem e 

manutenção, classificação do produto, colheita adequada, entre outros (Araújo, 2007). 

Marques (2006) afirma que a formação de preços no mercado de frutas ocorre 

basicamente como nos mercados de bens e serviços. Mas há detalhes peculiares na formação 

de preços dos produtos agrícolas, tais como: estes produtos são vistos como commodities, ou 

seja, não diferenciados; são produtos perecíveis, o que diminui seu tempo de vida útil; a sua 

produção é sazonal, o que ocasiona a formação de estoques para o período de entressafra; a 

formação de demanda não é feita de acordo com a quantidade produzida, já que esta deve ser 

realizada em um tempo anterior para atender à demanda posteriormente, isso pode ocasionar 

divergências no tocante  à quantidade demandada e a quantidade ofertada. Em virtude dessas 

peculiaridades, os produtores enfrentam uma alta concorrência entre si, levando-os a 

formarem cooperativas ou associações para diminuir este problema; a comercialização de 

produtos agrícolas está relacionada a alguns problemas como a oscilação dos preços; não há 

possibilidade de o produtor nivelar sua produção com as mudanças no mercado; a quantidade 

produzida e o preço são difíceis de serem estimados, pois há os fatores pragas, doenças, 

variações climáticas, etc. 

Doenças e pragas merecem a atenção do produtor, pois podem, em poucos segundos, 

destruir toda uma plantação, afetando sua qualidade e quantidade. Esta questão pode levar 

países a não assumirem acordos antes estabelecidos, pelo receio de que doenças e pragas 

afetem também os seres humanos, como por exemplo, aconteceu atualmente, com a “gripe 

asiática dos frangos” e a “vaca louca” (Araújo, 2007). 

As atividades agrícolas, mais especificamente os produtores rurais, no mercado 

brasileiro, estão sob as oscilações do mercado, sujeitas a riscos e incertezas quanto a sua 

atividade. Os riscos básicos dos produtores agropecuários são dois: O risco de produção, 

perdas ocasionadas por fatores climáticos (chuvas, geadas e secas) e pragas, assim como o 
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risco de preço (oscilação do preço), incerteza quanto à venda de sua mercadoria a um 

determinado preço ocasionado pela oscilação da oferta e demanda e aumento da 

competitividade de commodities agrícolas nos mercados. Portanto, os produtores devem 

elaborar estratégias e serem mais eficientes quanto aos seus fatores de produção (Marques & 

Aguiar, 2004). 

Marques (2006) ressalta que os vários participantes do agronegócio, produtores e 

compradores possuem interesses divergentes em que há uma necessidade em comum que é 

definir previamente suas decisões, uma vez que há preocupações quanto ao aumento ou não 

dos preços dos produtos, por isso a necessidade de contratos entre estes. O agronegócio 

mundial é muito competitivo e, ultimamente, seus agentes (produtores, compradores, 

indústrias de insumos, agroindústrias, trading) procuram uma comercialização mais eficiente 

dos seus produtos, o que influencia no rendimento do sistema de produção. 

4.2 Características específicas das frutas selecionadas 

Quanto à homogeneidade, as frutas são, em geral, diferenciadas quanto a sua forma, 

tamanha, cor, qualidade, origem, nome do produtor e peso. Destaca-se que, no geral, as frutas 

não apresentam problemas no que diz respeito ao processo de homogeneização, mas as frutas, 

que não se encontram nos padrões exigidos pelo consumidor, serão descartadas da 

comercialização. 

A perecibilidade refere-se ao período no qual a fruta é considerada perecível, ou seja, 

não é mais útil como alimento, pois já não apresenta mais uma qualidade considerável para o 

consumo. Se cada fruta obedecer aos critérios temperatura e umidade relativa do ar, o 

prolongamento de sua vida útil poderá ser maior (Quadro 4.2). 

Quadro 4.2 – Critérios para prolongar o tempo de vida útil da fruta 

Frutas Temperatura Umidade relativa do ar Vida útil (dias) 

Banana 12ºC 95% 21 

Goiaba 8°C 85 a 90% 21  

Laranja 5ºC 90-95% 60 

Maçã 0ºC  92-96% 210 

Mamão 12°C a 15°C 85-90% 23 

Manga 10 ºC a 13 ºC 85-95% 21 

Tangerina 5ºC 90-95% 28 

Uva -5ºC a -1ºC  90-95% 180 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados da Embrapa. 
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Nota-se que a uva e a maçã possuem o maior tempo de vida útil, o que possibilita o seu 

armazenamento por um tempo maior comparado as outras frutas que possuem um tempo de 

vida útil menor. 

O Quadro 4.3, a seguir, apresenta volatilidade dos preços, ou seja, a variação, das frutas 

selecionadas. Estes se encontram de forma decrescente. A fim de constatar esses dados, foram 

utilizados os valores diários coletados no Centro de Abastecimento da Bahia (Ceasa-Bahia), 

no período de 2007 a 2010. 

Quadro 4.3 – Volatilidade dos preços das frutas 

Frutas Volatilidade dos preços (%) 

Banana 11,987528 

Goiaba 15,207568 

Laranja 13,458927 

Maçã 21,169922 

Mamão 24,649907 

Manga 19,538326 

Tangerina 20,574047 

Uva 32,853500 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados da CEASA-BA. 

Na ordem decrescente de volatilidade dos preços das frutas temos: uva, mamão, maçã, 

tangerina, manga, goiaba, laranja e banana. 

Será apresentado a seguir o tamanho do mercado a nível nacional em relação às frutas 

selecionadas. 

A Figura 4.1 mostra o volume e o valor de produção no Brasil das frutas laranja, 

banana, mamão, uva, maçã, manga, tangerina e goiaba. Quanto ao volume de produção, a 

laranja abrange 56%, a banana 22%, o mamão 6%, a uva 4%, a maçã 4%, a manga 4%, a 

tangerina 3% e a goiaba 1%. Já no valor de produção, a laranja compreende 36%, a banana 

24%, a uva 12%, o mamão 10%, a maçã 7%, a manga 5%, a tangerina 4% e a goiaba 2%. 
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Fonte: IBGE, 2011. 

Figura 4.1 – Volume e valor da produção de frutas – Brasil (2009) 

As Tabelas seguintes, 4.2 e 4.3, mostram de forma mais detalhada o volume de 

produção e o valor de produção da laranja, banana, mamão, uva, maçã, manga, tangerina e 

goiaba de forma decrescente. 

Tabela 4.2 –  Volume de produção de Frutas- 

Brasil (2009) 

 

Tabela 4.3 – Valor de produção de Frutas- 

Brasil (2009) 

Fruta Volume (Ton) 

 
Fruta Valor (Mil reais) 

Laranja 17.618.450 

 
Laranja 4.695.049 

Banana 6.783.490 

 
Banana 3.160.292 

Mamão 1.792.594 

 
Uva 1.612.043 

Uva 1.365.491 

 
Mamão 1.348.294 

Maçã 1.222.885 

 
Maçã 943.761 

Manga 1.197.694 

 
Manga 602.125 

Tangerina 1.094.429 

 
Tangerina 524.944 

Goiaba 297.377 

 
Goiaba 213.482 

Fonte: IBGE (2011). 

 

Fonte: IBGE (2011). 

A produção das frutas banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, manga, tangerina e uva 

por estados no Brasil serão ressaltadas a seguir (Anexo). 

Os principais estados produtores de banana no Brasil são São Paulo (19%), Bahia 

(15%), Santa Catarina e Minas Gerais ambos com 9%. Esses quatro estados já abrangem mais 

de 50% da produção de bananas no Brasil. Quanto à exportação, os principais países que 
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importam bananas do Brasil são Argentina (36%), Uruguai (26%) e Reino Unido (13%) 

(Figura 4.2). 

 
Fonte: IBGE e SECEX (2011). 

Figura 4.2 – Produção de banana por estados no Brasil e exportação brasileira de banana por país de 

destino (2009) 

A goiaba é produzida principalmente pelo estado de Pernambuco (33%) e São Paulo 

(27%). Já as exportações de goiaba são direcionadas principalmente para a França que 

compreende 36% das exportações brasileira de goiaba. Em segundo lugar encontra-se 

Portugal com 16% (Figura 4.3). 
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Fonte: IBGE e SECEX (2011). 

Figura 4.3 – Produção de goiaba por estados no Brasil e exportação brasileira de goiaba por país de 

destino (2009) 

São Paulo é o principal produtor de laranja no Brasil compreendendo 80% da produção 

brasileira, com outros estados como a Bahia, Sergipe, Minas Gerais e Paraná tendo uma 

pequena participação na produção de laranjas. A exportação Brasileira de laranja por país de 

destino compreende principalmente Holanda (32%), Arábia Saudita (15%) e Espanha (13%) 

(Figura 4.4). 

 
Fonte: IBGE e SECEX (2011). 

Figura 4.4 – Produção de laranja por estados no Brasil e exportação brasileira de laranja por país de 

destino (2009) 
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Santa Catarina e Rio Grande do Sul destacam-se como os principais produtores de maçã 

no Brasil, o primeiro compreende 51% da produção e o segundo compreende 45% da 

produção, juntos abrangem quase 100% da produção de maçã no Brasil. Já as exportações são 

direcionadas para a Holanda (36%), Bangladesh e Reino Unido, ambos com 9%, França e 

Portugal com 8% cada (Figura 4.5). 

 
Fonte: IBGE e SECEX (2011). 

Figura 4.5 – Produção de maçã por estados no Brasil e exportação brasileira de maçã por país de 

destino (2009) 

A Bahia é o maior produtor de mamão no Brasil com 50% do total produzido. Em 

seguida, o Espírito Santo corresponde a 31% da produção de mamão no Brasil. Já as 

exportações são direcionadas para vários países como Portugal (18%) e cada um dos seguintes 

países Espanha, Reino Unido e Estados Unidos representando 12% (Figura 4.6). 
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Fonte: IBGE e SECEX (2011). 

Figura 4.6 – Produção de mamão por estados no Brasil e exportação brasileira de mamão por país de 

destino (2009) 

A manga é produzida principalmente na Bahia, que abrange 45% da produção brasileira, 

seguida por Pernambuco e São Paulo, ambos com 16%. Já as exportações são direcionadas 

principalmente para a Holanda (48%) e Estados Unidos (21%) (Figura 4.7). 

 
Fonte: IBGE e SECEX (2011). 

Figura 4.7 – Produção de manga por estados no Brasil e exportação brasileira de manga por país de 

destino (2009) 
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A produção de tangerina é captada principalmente pelos estados de São Paulo (38%) e 

Paraná (25%). Quanto às exportações de tangerina por país de destino, o Brasil não se destaca 

como exportador desta fruta (Figura 4.8). 

 
Fonte: IBGE e SECEX (2011). 

Figura 4.8 – Produção de tangerina por estados no Brasil (2009) 

O Rio Grande do Sul abrange mais de 50% da produção de uva no Brasil. Em seguida 

têm-se São Paulo (13%), Pernambuco (12%), Paraná e Bahia, com 7% cada. Com relação à 

exportação, os principais países que importam as uvas do Brasil são a Holanda (41%), Reino 

Unido (24%) e Estados Unidos (23%) (Figura 4.9). 
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Fonte: IBGE e SECEX (2011). 

Figura 4.9 – Produção de uva por estados no Brasil e exportação brasileira de uva por país de destino 

(2009) 

No geral, nota-se que os países para os quais o Brasil mais exporta suas frutas são: 

Holanda (34%), Reino Unido (17%), Espanha (10%), Estados Unidos (5%) e Portugal (3%). 

Observa-se que juntos, Holanda e o Reino Unido consomem 51% da produção brasileira de 

frutas (Figura 4.10). 

 

Fonte: SECEX (2011). 

Figura 4.10 – Exportações brasileiras de frutas por país de destino (2009) 
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A exportação brasileira de frutas por estados é realizada principalmente pelos estados do 

nordeste onde se destacam a Bahia (20%), Ceara (19%), Pernambuco (17%) e Rio Grande do 

Norte (14%) (Figura 4.11). 

 

Fonte: SECEX (2011). 

Figura 4.11 – Exportações brasileiras de frutas por estados – valor  (US$ FOB) 

A Figura 4.12 mostra que a balança comercial de frutas frescas vem mantendo 

resultados superavitários entre os anos 1998 e 2009, o seu crescimento médio anual foi de 15. 
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Fonte: site BrazilianFruit (2011). 

Figura 4.12 – Balança comercial de frutas frescas (2009) 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, mas não exporta tanto quanto a 

sua produção. A seguir será apresentada a situação a nível mundial das frutas selecionadas. 

De acordo com os dados retirados da Food Agriculture Organization (FAO), a Índia é o 

principal país produtor de banana, abrangendo 31% da produção. Em seguida, destacam-se a 

Filipinas e a China com cerca de 10% da fatia do mercado. O Brasil aparece em quarto lugar, 

com 8%. Juntos estes quatro países concentram 59% da produção mundial de banana. Já as 

exportações são dominadas pelo Equador com 34% do total. Em seguida, ambos com 13%, 

têm-se Costa Rica e Filipinas (Figura 4.13). 
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Fonte: FAOSTAT Statistic Database, 2011. 

Figura 4.13 – Principais países produtores e exportadores de banana – mil toneladas 

Destaca-se que o Brasil quanto à produção de bananas no ranking mundial ocupa o 

quarto lugar, mas quanto à exportação de bananas, ocupa o 15˚ lugar. Portanto, o Brasil 

poderia explorar mais o mercado externo consumidor de banana. 

A produção de manga e goiaba também é dominada pela Índia, com 42% da fatia do 

mercado. Em seqüência, tem-se a China com 12 %. O Brasil só abrange 4% da produção 

mundial. Nota-se que os três principais países ocupam 61% da produção mundial de manga e 

goiaba. Quanto às exportações, os países que se destacam são: em primeiro lugar a Índia 

(24%); em segundo lugar o México (20%) e, em terceiro lugar, o Brasil (12%) (Figura 4.14). 
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Fonte: FAOSTAT Statistic Database, 2011. 

Figura 4.14 – Principais países produtores e exportadores de manga e goiaba – mil toneladas 

Quanto às frutas manga e goiaba, o Brasil destaca-se como o sétimo maior produtor e o 

terceiro maior exportador no ranking mundial. 

O país ainda destaca-se como o maior produtor de laranja com uma concentração de 

42% do total produzido no mundo. Em seguida, têm-se os Estados Unidos com 14% e a Índia 

e China com 7% cada. Juntos compreendem 65% da produção mundial de laranja. Já as 

exportações de laranja no mundo são representadas pela Espanha (25%), África do Sul (19%) 

e Estados Unidos (11%), com o Brasil representando apenas 1% (Figura 4.15). 
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Fonte: FAOSTAT Statistic Database, 2011. 

Figura 4.15 – Principais países produtores e exportadores de laranja – mil toneladas 

No geral, o Brasil é o principal produtor de laranja, no entanto suas exportações são 

relativamente inexpressivas se comparado a sua quantidade produzida, pois o Brasil é o 18˚ 

no ranking mundial quanto às exportações de laranjas. 

A China lidera a produção de maçã dominando 50% do total produzido. Em seguida 

vem os Estados Unidos com 7%. O Brasil concentra apenas 2% da produção e exportação 

mundial de maçã (Figura 4.16). 

 
Fonte: FAOSTAT Statistic Database, 2011. 

Figura 4.16 – Principais países produtores e exportadores de maçã – mil toneladas 
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O Brasil ocupa a 15
a
 posição quanto à produção mundial de maçã e a 11

a
 quanto à 

exportação mundial de maçã. 

A produção de mamão é dominada pela Índia com 38% do total produzido. Em seguida, 

aparece o Brasil participando com 20%. Na terceira posição têm-se Nigéria, Indonésia e 

México participando igualmente com 7% cada do total produzido de mamão no mundo. Nas 

exportações, o México abrange 38%, o Brasil 12% e Malásia 10% (Figura 4.17). 

 
Fonte: FAOSTAT Statistic Database, 2011. 

Figura 4.17 – Principais países produtores e exportadores de mamão – mil toneladas 

O Brasil é o segundo maior produtor e exportador de mamão no mundo. 

A china lidera a produção de tangerina com 44% do total produzido no mundo. Em 

seguida têm-se Espanha com 11% e Brasil com 5%. A Espanha compreende 41% das 

exportações de tangerina e em seguida vem a China com 17%. O Brasil não consegue se 

enquadrar na classificação dos 20 maiores exportadores de tangerina (Figura 4.18). 
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Fonte: FAOSTAT Statistic Database, 2011. 

Figura 4.18 – Principais países produtores e exportadores de tangerina – mil toneladas 

O Brasil é o terceiro maior produtor de tangerina, no entanto, não é considerado um dos 

principais exportadores desta fruta. 

Quanto à produção mundial de uva, têm-se Itália com 13%, China com 12% e Espanha 

e França igualmente com 10% cada. Nas exportações, a Itália abrange 23%, a China 14% e os 

Estados Unidos 12%. O Brasil só abrange 2% das exportações mundiais de uva (Figura 4.19). 

 
Fonte: FAOSTAT Statistic Database, 2011. 

Figura 4.19 – Principais países produtores e exportadores de tangerina – mil toneladas 
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O Brasil é o 15˚ maior produtor e o 10˚ maior exportador de uva no mundo. 

Portanto, a partir dos dados anteriores observa-se, que as principais frutas produzidas a 

nível mundial, no Brasil, em ordem decrescente, são: Laranja (29%), Mamão (20%), Banana 

(10%), Tangerina (5%), Manga e Goiaba (4%) e Uva (2%). Já as exportações a nível mundial 

de frutas produzidas, no Brasil, em ordem decrescente, são: Mamão (12%), Manga e Goiaba 

(12%), Uva (2%), Banana (1%) e Laranja (1%). 

O capítulo seguinte apresentará como os dados deste capítulo foram utilizados na 

solução do problema apresentado neste trabalho e os passos do método PROMETHEE I. 
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5 ESTUDO DE CASO 

Este capítulo é dividido em duas partes: o primeiro apresenta a fonte dos dados 

utilizados, a justificativa e importância de tal escolha e o segundo aplica o procedimento 

proposto através do método PROMETHEE I. 

5.1 Fonte dos Dados 

Ackoff & Sasieni (1975) destacam cinco fases para a modelagem de um problema, três 

destas são destacadas neste trabalho: Formulação do problema, construção de um modelo e 

obtenção de uma solução. De acordo com Marconi & Lakatos (2009), esta pesquisa se destaca 

como sendo uma pesquisa aplicada, pois os seus resultados podem ser aplicados no mundo 

real. Neste capítulo, apresentam-se a fonte dos dados utilizados, a justificativa e a importância 

de tal escolha para este trabalho. 

A problemática inserida neste trabalho tem como objetivo selecionar uma fruta que 

melhor se adéqua às negociações no mercado futuro, através da aplicação de um modelo 

multicritério. Já que nesta situação de decisão há diversas frutas para se escolher e esta 

escolha é induzida pela vontade de se atender a diversos objetivos, na maioria das vezes 

conflitantes entre si. Estes objetivos estão ligados a critérios que possibilitam a análise de 

cada alternativa. 

Para tanto, optou-se por uma abordagem multicritério pelo fato desta metodologia ter 

como objetivo auxiliar os tomadores de decisão a organizarem e sintetizarem as informações 

na maneira em que possam sentir-se mais seguros acerca da decisão tomada, reduzindo a 

possibilidade de erros e, também, por avaliar diversas alternativas buscando atender, 

simultaneamente, múltiplos objetivos. 

O método PROMETHEE I, da família do PROMETHEE, foi o escolhido já que se 

destaca entre os demais para formular e tratar o problema sugerido no presente estudo. 

Configura-se numa abordagem onde é possível apresentar incomparabilidade entre as 

alternativas, ou seja, há uma alternativa com excelente desempenho em alguns critérios e, 

simultaneamente, com péssimo desempenho em outros critérios, assim como possibilitam 

avaliações não-compensatórias e avaliação inter-critério a qual é realizada através dos pesos 

dos critérios que são vistos como o grau de importância.  
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As frutas selecionadas para análise, definidas como as alternativas possíveis, são: 

banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, manga, tangerina e uva. Esta escolha se deu devido ao 

fato de que são as principais frutas produzidas no Brasil, ademais sua produção é viável 

durante quase todo o ano no Brasil e sua balança comercial é favorável. 

A escolha dos critérios baseou-se no que podem interferir no sucesso ou não de 

determinado contrato futuro. Sendo assim, perecibilidade, oscilação dos preços e tamanho do 

mercado foram os destacados para análise neste estudo e obtido o grau de importância de cada 

um, através de uma escala numérica. Para tanto, um especialista no mercado futuro respondeu 

a um questionário (Apêndice A). 

Perecibilidade é um critério importante já que para muitos é considerado como requisito 

fundamental na hora da aquisição de determinada fruta. Os dados sobre a perecibilidade das 

frutas estão relacionados com o seu tempo de vida útil, em dias, em que determinada fruta se 

torna perecível se ultrapassar o seu limite de vida útil definido, anteriormente. Aspecto esse 

evidenciado no Quadro 4.2. Ou seja, o máximo de tempo em que a fruta poderá prolongar sua 

vida de consumo. A vida útil de cada fruta foi definida a partir dos dados coletados na 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

A possibilidade de priorizar uma fruta que melhor se adéque às negociações no mercado 

futuro abrange todos os estados do Brasil, já que os estados que não produzem determinada 

fruta importam de outros estados produtores, ou seja, as frutas selecionadas podem ser 

consumidas em todos os estados brasileiros que possuem compradores e vendedores com 

objetivos de solucionar questões relacionadas à oscilação dos preços das frutas. No entanto, os 

preços das cotações diárias das frutas foram retirados apenas do Centro de Abastecimento 

Alimentar da Bahia (Ceasa-Bahia), no período de 2007 a 2010, pois é o principal estado 

exportador brasileiro de frutas, abrangendo 20% do total das exportações realizadas no Brasil 

e é um dos maiores produtores de frutas no Brasil. Ressalta-se, também, que os dados obtidos 

da Ceasa-Bahia possuem um histórico longo e de forma contínua entre os anos requeridos 

para o cálculo da volatilidade. Destaca-se que poderia ter-se atribuído pesos diferentes no 

calculo da volatilidade dos preços das frutas com o objetivo de refletir uma maior importância 

aos valores mais recentes dos preços, mas isto não foi realizado neste trabalho. A fórmula do 

desvio-padrão utilizada para o cálculo da volatilidade dos preços foi: 
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Equação 2.10 

 

O cálculo da volatilidade dos preços das frutas banana, laranja, mamão e manga foram 

calculados a partir da média do desvio padrão de suas respectivas variedades. No caso das 

frutas seguintes, as suas variedades são: banana (nanica, pacovan, prata e terra), laranja 

(bahia, lima e pêra), mamão (formosa e hawai) e manga (Carlota, espada e tommy). 

O tamanho do mercado das frutas foi definido a partir do valor de produção de frutas no 

Brasil, no ano de 2009. A coleta desses dados deu-se a partir do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), pois representa a participação que cada fruta tem na produção 

nacional em reais. Não foram considerados, neste critério, os dados a nível mundial das frutas 

selecionadas com relação ao Brasil, como por exemplo, o valor de exportação brasileira para 

outros países e como o Brasil se destaca no ranking mundial de produção de cada fruta 

selecionada. Isto se justifica devido ao fato de que o objetivo de implantar um contrato futuro 

de determinada fruta no Brasil é para gerenciar o preço da fruta que melhor se adéque às 

negociações do mercado futuro do Brasil. 

Outros critérios que não foram utilizados neste estudo, mas que são importantes para a 

análise da viabilidade de um contrato futuro serão justificados a seguir. 

A homogeneidade não foi utilizada como critério no processo decisório, pois o padrão 

de homogeneização de cada fruta depende das especificações definidas pelo comprador, o que 

pode variar de pessoa para pessoa. Portanto, caso determinada fruta seja apta para 

negociações no mercado futuro, a bolsa responsável fará a especificação padrão quanto ao 

processo de homogeneização da fruta. 

A competição do mercado de frutas no mercado futuro é outro critério importante para 

que determinada fruta seja negociada no mercado futuro. Observa-se que não há produtos 

similares como as frutas banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, manga, tangerina e uva sendo 

negociadas, atualmente, na bolsa brasileira e em outras bolsas no exterior. Portanto, não há 

lógica em utilizar a competição do mercado futuro de frutas como critério, apesar de a 

literatura internacional considerá-lo muito importante, já que não há contratos futuros de 

qualquer tipo de frutas sendo negociado na bolsa, o que torna este critério de igual 

importância para todas as frutas. Observe que a metodologia multicritério tem o principal 
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objetivo de tratar problemas com diversas alternativas que possuam critérios com valores 

diferentes. 

5.2 Aplicação do Método PROMETHEE I 

A seguir são apresentados os passos do método PROMETHEE I. 

 

Passo 1 – Definir o agente de decisão: 

 

O agente de decisão escolhido foi um especialista que atua no mercado futuro brasileiro 

e que possui amplo conhecimento sobre seu funcionamento. 

 

Passo 2 – Definir uma matriz de decisão com “m” alternativas e “n” critérios: 

 

O Quadro 5.1 apresenta uma matriz de decisão com as alternativas (banana, goiaba, 

laranja, maçã, mamão, manga, tangerina e uva) versus os critérios (perecibilidade, 

volatilidade dos preços e tamanho do mercado), estes com seus respectivos pesos definidos, 

em uma escala entre 0 e 10, pelo decisor (Apendice A). 

Quadro 5.1 – Alternativas X Critérios 

    

Alternativas 

 Critérios  

 Perecibilidade (Dias) Volatilidade dos preços (%) Tamanho do mercado (Mil reais) 

Banana 21 11,987528 3.160.292 

Goiaba 21 15,207568 213.482 

Laranja 60 13,458927 4.695.049 

Maçã 210 21,169922 943.761 

Mamão 23 24,649907 1.348.294 

Manga 21 19,538326 602.125 

Tangerina 28 20,574047 524.944 

Uva 180 32,853500 1.612.043 

Pesos 6 4 8 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Embrapa, Ceasa-BA e IBGE. 

Passo 3 – Definir a função de preferência para cada critério: 

 

Os critérios volatilidade dos preços e tamanho do mercado foram definidos como 

verdadeiros critérios (não há parâmetro a ser definido). O critério perecibilidade foi definido 

como limiar de preferência (p = 90), pelo decisor, através de um questionário (Apêndice A). 
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Passo 4 – Definir como se encontram duas alternativas de acordo com cada critério: 

 

As notações utilizadas para as alternativas e critérios foram: banana (1), goiaba (2), 

laranja (3), maçã (4), mamão (5), manga (6), tangerina (7), uva (8) e Perecibilidade (P), 

Oscilação (O) e T (tamanho) (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1 – Relação de duas alternativas de acordo com cada critério 

Par de 

alternativas 

P O T Par de 

alternativas 

P O T 

1-2 0 - 1 5-1 0,022222 1 - 

1-3 - - - 5-2 0,022222 1 1 

1-4 - - 1 5-3 - 1 - 

1-5 - - 1 5-4 - 1 1 

1-6 0 - 1 5-6 0,022222 1 1 

1-7 - - 1 5-7 - 1 1 

1-8 - - 1 5-8 - - - 

2-1 0 1 - 6-1 0 1 - 

2-3  - 1 - 6-2 0 1 1 

2-4 - - - 6-3 - 1 - 

2-5 - - - 6-4 - - - 

2-6 0 - - 6-5 - - - 

2-7 - - - 6-7 - - 1 

2-8 - - - 6-8 - - - 

3-1 0,433333 1 1 7-1 0,077777 1 - 

3-2 0,433333 - 1 7-2 0,077777 1 1 

3-4 - - 1 7-3 - 1 - 

3-5 0,411111 - 1 7-4 - - - 

3-6 0,433333 - 1 7-5 0,055555 - - 

3-7 0,355555 - 1 7-6 0,077777 1 - 

3-8 - - 1 7-8 - - - 

4-1 1 1 - 8-1 1 1 - 

4-2 1 1 1 8-2 1 1 1 

4-3 1 1 - 8-3 1 1 - 

4-5 1 - - 8-4 - 1 1 

4-6 1 1 1 8-5 1 1 1 

4-7 1 1 1 8-6 1 1 1 

4-8 0,333333 - - 8-7 1 1 1 

   Fonte: Elaboração própria. 
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Passo 5 – Calcular o índice de preferência ikS  da alternativa ix  comparada à alternativa kx : 

 

 Os cálculos do índice de preferência expressam à intensidade da preferência de 

determinada alternativa sobre diferentes alternativas, considerando simultaneamente todos os 

critérios (Tabela 5.2).  

Tabela 5.2 – Cálculo dos índices de preferências 

Par de alternativas Alternativas X peso Par de alternativas Alternativas X peso 

1-2 0,444444444 5-1 0,229629556 

1-3 0 5-2 0,674074 

1-4 0,444444444 5-3 0,222222222 

1-5 0,444444444 5-4 0,666666667 

1-6 0,444444444 5-6 0,674074 

1-7 0,444444444 5-7 0,666666667 

1-8 0,444444444 5-8 0 

2-1 0,222222222 6-1 0,222222222 

2-3  0,222222222 6-2 0,666666667 

2-4 0 6-3 0,222222222 

2-5 0 6-4 0 

2-6 0 6-5 0 

2-7 0 6-7 0,444444444 

2-8 0 6-8 0 

3-1 0,811111 7-1 0,248147889 

3-2 0,588888778 7-2 0,692592333 

3-4 0,444444444 7-3 0,222222222 

3-5 0,581481444 7-4 0 

3-6 0,588888778 7-5 0,018518333 

3-7 0,562962778 7-6 0,248147889 

3-8 0,444444444 7-8 0 

4-1 0,555555556 8-1 0,555555556 

4-2 1 8-2 1 

4-3 0,555555556 8-3 0,555555556 

4-5 0,333333333 8-4 0,666666667 

4-6 1 8-5 1 

4-7 1 8-6 1 

4-8 0,111111 8-7 1 

  Fonte: Elaboração própria. 
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Passo 6 – Calcular os fluxos de superação positivos 
 i  e negativos 

 i em relação à 

alternativa ix : 

 

 Os fluxos de superação positivos e negativos mostram, respectivamente, como 

determinada alternativa supera e, ao mesmo tempo, é superada pelas demais alternativas 

(Tabela 5.3).  

Tabela 5.3 – Cálculo dos fluxos de superação positivos negativos 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  

  
 

1 - 0,4444 0 0,4444 0,4444 0,4444 0,4444 0,4444 2,6666 

2 0,2222 - 0,2222 0 0 0 0 0 0,4444 

3 0,8111 0,5888 - 0,4444 0,5814 0,5888 0,5629 0,4444 4,0222 

4 0,5555 1 0,5555 - 0,3333 1 1 0,1111 4,5555 

5 0,2296 0,6740 0,2222 0,6666 - 0,6740 0,6666 0 3,1333 

6 0,2222 0,6666 0,2222 0 0 - 0,4444 0 1,5555 

7 0,2481 0,6925 0,2222 0 0,0185 0,2481 - 0 1,4296 

8 
 

0,5555 1 0,5555 0,6666 1 1 1 - 5,7777 
 

2,8444 5,0666 2 2,2222 2,3777 3,9555 4,1185 1  

  Fonte: Elaboração própria. 

 O fluxo de superação positivo para determinada alternativa é o somatório de sua linha, 

já o fluxo de superação negativo para cada uma das alternativas é o somatório de sua coluna. 

  

Passo 7 – Definir a pré-ordem parcial, através das pré-ordens calculadas anteriormente: 

 

Através do passo anterior é realizada a interseção das pré-ordens com a finalidade de 

obter a pré-ordem parcial desejada (Tabela 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 i

 i

ik
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 Tabela 5.4 – Resultado das relações 

  Banana Goiaba Laranja Maçã Mamão Manga Tangerina Uva 

Banana X P+ P- P- P- P+ P+ P- 

Goiaba P- X P- P- P- P- P- P- 

Laranja P+ P+ X J P+ P+ P+ P- 

Maçã P+ P+ J X P+ P+ P+ P- 

Mamão P+ P+ P- P- X P+ P+ P- 

Manga P- P+ P- P- P- X P+ P- 

Tangerina P- P+ P- P- P- P- X P- 

Uva P+ P+ P+ P+ P+ P+ P+ X 

  Fonte: Elaboração própria. 

Onde: P+: Preferível; P-: Não preferível; J: Incomparável. 

 

A partir dos resultados obtidos na Tabela 5.4 chega-se a conclusão que: 

 

 Alternativa 1 supera as alternativas 2, 6 e 7. 

 Alternativa 2 não supera nenhuma das alternativas. 

 Alternativa 3 supera as alternativas 1, 2, 5, 6 e 7 e é incomparável a alternativa 4. 

 Alternativa 4 supera as alternativas 1, 2, 5, 6 e 7 e é incomparável a alternativa 3. 

 Alternativa 5 supera as alternativas 1, 2, 6 e 7. 

 Alternativa 6 supera as alternativas 2 e 7. 

 Alternativa 7 supera a alternativa 2. 

 Alternativa 8 supera todas as outras alternativas (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7). 

 

Portanto, a partir dos dados coletados e das informações obtidas de um especialista em 

mercados futuros, realizou-se a aplicação do método PROMETHEE I, chegando-se à 

conclusão de que a uva é a fruta que melhor se adéqua as negociações no mercado futuro.  

A Figura 5.1 mostra graficamente como a alternativa uva (8) supera e, ao mesmo 

tempo, é superada pelas demais alternativas, onde, são, respectivamente, os fluxos de 

superação positivo e negativos relativos à alternativa uva. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5.1 – Fluxos de superação de entrada e saída da alternativa uva (8) 

Os dados coletados sobre os preços da uva foram os que obtiveram maior oscilação em 

comparação com as outras frutas selecionadas neste estudo. O tamanho do mercado da uva, 

ou seja, o seu valor de produção está classificado como o terceiro maior, comparando-a com 

as outras frutas estudadas. Além disso, o critério de perecibilidade, que define a vida útil da 

uva, é destacado como o segundo maior, podendo prolongar sua vida útil em até 180 dias, o 

que a deixa em uma posição privilegiada em relação às outras quando se tratando de 

negociações para mercados futuros, o que foi refletido pelo método PROMETHEE I aplicado 

neste estudo. 

De acordo com as preferências do decisor, as frutas laranja e maçã são incomparáveis 

entre si pela ausência de razões claras e positivas que justifiquem relações de preferência ou 

indiferença, ou seja, há uma alternativa com excelente desempenho em alguns critérios e, 

simultaneamente, com péssimo desempenho em outros critérios. Ao comparar a laranja com a 

maça que possui uma vida útil maior, 240 dias, volatilidade do preço maior (21,16%) e 

tamanho do mercado menor (R$ 943.761), constata-se que a laranja possui uma vida útil de 

60 dias, volatilidade do preço de 13,45% e tamanho do mercado de R$ 4.695.040. 

A fim de verificar se o resultado obtido neste trabalho é conciso, realizou-se uma 

análise de sensibilidade através de simulações possíveis para diferentes pesos dos critérios, 

conforme explicitado no Quadro 5.2. 
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Quadro 5.2 – Oscilações dos pesos dos critérios 

 Critério variável % Perecibilidade Oscilação Tamanho 

Cenário 1 Perecibilidade +10% 6,6 3,8 7,6 

Cenário 2 Oscilação +10% 5,8 4,4 7,8 

Cenário 3 Tamanho +10% 5,52 3,68 8,8 

Cenário 4 Perecibilidade -10% 5,4 4,2 8,4 

Cenário 5 Oscilação -10% 6,2 3,6 8,2 

Cenário 6 Tamanho -10% 6,48 4,32 7,2 

Cenário 7 Perecibilidade +20% 7,2 3,6 7,2 

Cenário 8 Oscilação +20% 5,66 4,8 7,54 

Cenário 9 Tamanho +20% 5,04 3,36 9,6 

Cenário 10 Perecibilidade -20% 4,8 4,4 8,8 

Cenário 11 Oscilação -20% 6,4 3,2 8,4 

Cenário 12 Tamanho -20% 6,96 4,64 6,4 

   Fonte: Elaboração própria. 

Apesar de variar os valores dos pesos dos critérios para +10%, -10%, +20% e -20%, foi 

observado que o resultado encontrado, como sendo a alternativa uva a fruta mais adequada a 

ser negociada no mercado futuro, não foi alterado. Portanto, todos os cenários indicaram a 

alternativa uva. Isto reitera que o resultado obtido tem um alto nível de confiabilidade 

(Apêndice B). 

O resultado final obtido, como sendo a uva a fruta que melhor se adéqua as negociações 

no mercado futuro, se aplicado no mundo real poderia auxiliar tantos seus produtores como 

comerciantes a gerenciar os riscos nas oscilações dos preços da uva e o preço desta fruta 

poderia ser formado de forma mais eficiente, clara, e controlando, automaticamente, as 

imperfeições de sua formação. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

6.1 Conclusões 

Considerando os objetivos deste estudo, constata-se que produtores e comerciantes 

precisam gerenciar os riscos de suas atividades e as características macro, relacionadas ao 

mercado de frutas exercem influência no sucesso ou fracasso dos contratos futuros. O 

presente estudo buscou, através de um método multicritério, eleger qual fruta se adéqua 

melhor aos contratos no mercado futuro, possibilitando o gerenciamento dos riscos nos preços 

destes produtos, sendo este mercado, uma ferramenta extremamente útil para os produtores e 

comerciantes que estão suscetíveis às oscilações nos preços de seus produtos. 

Os mercados futuros tornaram-se relevantes na gestão dos riscos de oscilações nos preços 

das commodities, tendo o objetivo de estabelecer uma negociação entre compradores e 

vendedores de um determinado ativo a um preço estipulado, com uma data específica 

previamente definida no futuro. Estes mercados tornaram-se importantes para as partes 

negociadoras, produtores e comerciantes, pois permite protegê-los das oscilações contrárias 

aos preços, permitindo uma administração mais eficiente dos seus riscos. 

A abordagem MCDA compreende diversos métodos compensatórios e não-

compensatórios, e permite solucionar vários tipos de problemáticas. Neste estudo, optou-se 

pelo método PROMETHEE I, já que este é um método não-compensatório e de fácil 

entendimento. As alternativas selecionadas foram: banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, 

manga, tangerina e uva; e os critérios: perecibilidade, oscilação dos preços e tamanho do 

mercado. 

A partir dos dados coletados e das informações obtidas de um especialista em mercados 

futuros, realizou-se a aplicação do método PROMETHEE I, chegando-se à conclusão de que a 

uva é a fruta que melhor se adéqua às negociações no mercado futuro. 

Os dados coletados sobre os preços da uva foram os que obtiveram maior oscilação em 

comparação com as outras frutas selecionadas neste estudo. O tamanho do mercado da uva, 

ou seja, o seu valor de produção está classificado como o terceiro maior, comparando-a com 

as outras frutas estudadas. Além disso, o critério de perecibilidade, que define a vida útil da 

uva, é destacado como o segundo maior, podendo prolongar sua vida útil em até 180 dias, o 

que a deixa em uma posição privilegiada em relação às outras quando se tratando de 
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negociações para mercados futuros, o que foi refletido pelo método PROMETHEE I aplicado 

neste estudo. 

A fim de verificar se o resultado obtido neste trabalho é conciso, realizou-se uma 

análise de sensibilidade através de simulações possíveis para diferentes pesos dos critérios 

(+10%, -10%, +20% e -20%), foi observado que o resultado encontrado, como sendo a 

alternativa uva a fruta mais adequada a ser negociada no mercado futuro, não foi alterado. 

Portanto, todos os cenários indicaram a alternativa uva. Isto reitera que o resultado obtido tem 

um alto nível de confiabilidade.  

6.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Utilizando-se a metodologia multicritério para formular e tratar problemas relacionados 

a diversas alternativas e critérios conflituosos, elencam-se, a seguir, algumas sugestões para 

trabalhos futuros: 

 

 Ajustar para problemas de escolha para analisar que alimento básico melhor se adéqua 

às negociações no mercado futuro. 

 

 Incorporar outros critérios que não foram utilizados neste trabalho, como por exemplo, 

os critérios micro relacionados com os fatores do sucesso e fracasso dos contratos 

futuros. 

 

 Analisar a eficiência dos contratos futuros de commodities negociadas atualmente na 

bolsa brasileira e selecionar o contrato futuro que apresenta melhor desempenho. 

 

 Utilizar-se de outros métodos multicritérios e, em seguida, avaliar e comparar o 

desempenho de cada método na solução encontrada. 
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Tabela A.1 – Volume e Valor da Produção de Banana - Brasil e Estados (2009) 

Estados Volume (Ton) Valor (Mil reais)     

Brasil 6.783.490 3.160.292 

São Paulo 1.257.539 454.971 

Bahia 1.015.505 597.447 

Santa Catarina 624.204 189.155 

Minas Gerais 620.931 436.788 

Pará 501.344 186.638 

Pernambuco 437.155 137.247 

Ceará 429.506 193.842 

Paraíba 267.468 106.516 

Paraná 229.683 97.676 

Espírito Santo 196.678 59.336 

Goiás 170.794 103.831 

Rio de Janeiro 155.216 70.263 

Rio Grande do Norte 136.928 58.115 

Amazonas 136.108 110.367 

Rio Grande do Sul 121.640 60.930 

Maranhão 109.353 70.930 

Sergipe 55.935 37.855 

Mato Grosso 50.331 57.319 

Acre 50.109 9.459 

Rondônia 49.183 32.635 

Alagoas 47.282 20.227 

Roraima 45.000 23.400 

Piauí 29.894 11.470 

Tocantins 25.348 16.565 

Mato Grosso do Sul 10.797 7.843 

Amapá 5.849 7.207 

Distrito Federal 3710 2259 

Fonte: IBGE (2011). 
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Tabela A.2 – Volume e Valor da Produção de Goiaba - Brasil e Estados (2009) 

Estados   Volume (Ton)      Valor (Mil reais)     

Brasil 297.377 213.482 

Pernambuco 98.955 78.856 

São Paulo 79.705 51.562 

Bahia 14.675 10.807 

Pará 13.844 7.264 

Rio de Janeiro 12.993 5.970 

Minas Gerais 10.629 12.399 

Goiás 10.277 3.739 

Espírito Santo 10.063 3.935 

Distrito Federal 9.969 10.358 

Ceará 8.698 5.586 

Rio Grande do Sul 6.686 7.859 

Paraíba 4.552 1.964 

Paraná 4.522 4.925 

Sergipe 4.461 3.591 

Rio Grande do Norte 3.269 2.145 

Piauí 2.425 1.838 

Alagoas 777 289 

Rondônia 514 145 

Amazonas 134 55 

Mato Grosso do Sul 124 114 

Mato Grosso 58 28 

Maranhão 29 28 

Santa Catarina 18 27 

Fonte: IBGE (2011). 

 

 

 

 

 

 

Tabela A.3 – Volume e Valor da Produção de Laranja - Brasil e Estados (2009) 

Estados Volume (Ton)      Valor (Mil reais)     

Brasil 17.618.450 4.695.049 
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São Paulo 13.642.165 3.235.004 

Bahia 906.965 260.355 

Sergipe 784.382 276.678 

Minas Gerais 749.987 394.331 

Paraná 520.000 123.418 

Rio Grande do Sul 350.650 174.413 

Pará 203.188 54.750 

Goiás 122.288 48.849 

Santa Catarina 120.781 28.705 

Rio de Janeiro 59.392 31.022 

Alagoas 41.812 8.365 

Espírito Santo 16.841 7.787 

Amazonas 16.278 6.309 

Ceará 16.127 7.233 

Amapá 12.163 13.334 

Rondônia 10.589 3.142 

Maranhão 7.754 4.253 

Paraíba 6.073 1.979 

Mato Grosso 4.893 3.462 

Mato Grosso do Sul 4.657 2.475 

Piauí 4.296 1.581 

Distrito Federal 4.011 1.965 

Acre 3.724 2.057 

Rio Grande do Norte 3.147 930 

Pernambuco 2.572 1.186 

Roraima 2.153 861 

Tocantins 1.562 602 

Fonte: IBGE (2011). 

 

 

Tabela A.5 – Volume e Valor da Produção de Mamão - Brasil e Estados (2009) 

Estados Volume (Ton) Valor (Mil reais) 

Tabela A.4 – Volume e Valor da Produção de Maçã - Brasil e Estados (2009) 

Estados Volume (Ton) Valor (Mil reais) 

Brasil 1.222.885 943.761 

Santa Catarina 622.501 394.692 

Rio Grande do Sul 556.556 508.900 

Paraná 39.600 34.858 

Minas Gerais 2.093 4.135 

São Paulo 1.770 809 

Bahia 365 367 

Fonte IBGE (2011). 
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Brasil 1.792.594 1.348.294 

Bahia 891.236 751.125 

Espírito Santo 550.057 407.720 

Ceará 104.954 48.940 

Rio Grande do Norte 104.106 48.543 

Paraíba 27.776 19.841 

Minas Gerais 19.876 14.729 

Pernambuco 18.180 7.532 

Sergipe 14.568 11.985 

Pará 14.120 10.398 

Amazonas 10.140 1.566 

Rondônia 6.316 2.274 

São Paulo 6.064 4.011 

Alagoas 5.511 2.406 

Mato Grosso 3.860 3.177 

Goiás 3.210 3.017 

Acre 2.967 2.198 

Roraima 2.389 836 

Rio Grande do Sul 2.353 3.341 

Paraná 1.690 2.306 

Maranhão 1.449 942 

Amapá 532 683 

Rio de Janeiro 510 268 

Piauí 394 178 

Tocantins 180 164 

Mato Grosso do Sul 76 38 

Distrito Federal 50 31 

Santa Catarina 30 45 

Fonte: IBGE (2011). 

 

 

 

 

 

Tabela A.6 – Volume e Valor da Produção de Manga - Brasil e Estados (2009) 

Estados Volume (Ton) Valor (Mil reais) 

Brasil 1.197.694 602.125 
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Bahia 540.158 285.434 

Pernambuco 196.908 82.620 

São Paulo 186.739 81.056 

Minas Gerais 98.917 69.104 

Ceará 43.707 17.349 

Rio Grande do Norte 32.435 19.795 

Sergipe 24.513 13.541 

Paraíba 20.215 5.798 

Piauí 11.848 3.682 

Paraná 10.383 8.868 

Alagoas 7.299 1.252 

Espírito Santo 6.743 3.378 

Rio de Janeiro 4.942 2.595 

Mato Grosso 2.651 1.035 

Tocantins 2.215 1.106 

Maranhão 2.200 1.218 

Rondônia 1.396 951 

Amazonas 1.118 62 

Rio Grande do Sul 1.084 1.561 

Distrito Federal 947 1.042 

Goiás 586 527 

Acre 540 54 

Mato Grosso do Sul 150 98 

Fonte: IBGE (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela A.7 – Volume e Valor da Produção de Tangerina - Brasil e Estados (2009) 

Estados Volume (Ton) Valor (Mil reais) 

Brasil 1.094.429 524.944 
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São Paulo 415.054 162.785 

Paraná 271.845 91.001 

Rio Grande do Sul 146.352 143.981 

Minas Gerais 132.795 71.632 

Rio de Janeiro 36.646 14.971 

Paraíba 19.514 6.234 

Espírito Santo 16.743 7.029 

Bahia 15.708 6.308 

Goiás 11.525 5.884 

Sergipe 8.895 3.747 

Santa Catarina 4.261 2.140 

Pernambuco 3.368 2.664 

Distrito Federal 2.745 2.237 

Ceará 2.270 1.166 

Acre 1.632 1.049 

Mato Grosso do Sul 1.614 769 

Pará 1.347 437 

Mato Grosso 591 322 

Rondônia 433 162 

Amazonas 426 55 

Rio Grande do Norte 240 72 

Piauí 182 122 

Tocantins 140 102 

Maranhão 103 76 

Fonte: IBGE (2011). 

 

 

 

 

 

 

Tabela A.8 – Volume e Valor da Produção de Uva - Brasil e Estados (2009) 

Estados Volume (Ton) Valor (Mil reais) 

Brasil 1.365.491 1.612.043 

Rio Grande do Sul 737.363 418.799 

São Paulo 185.123 283.986 
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Pernambuco 158.517 387.927 

Paraná 102.080 173.679 

Bahia 90.508 215.430 

Santa Catarina 67.543 80.485 

Minas Gerais 11.773 24.603 

Goiás 3.172 5.254 

Ceará 2.908 6.698 

Paraíba 1.980 3.960 

Mato Grosso 1.505 5.117 

Espírito Santo 1.166 2.261 

Distrito Federal 1.036 2.745 

Mato Grosso do Sul 286 578 

Rondônia 229 234 

Piauí 180 74 

Tocantins 72 158 

Rio de Janeiro 50 55 

Fonte: IBGE (2011). 
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Questionário direcionado ao especialista em Mercados Futuros 

 

Prezado senhor, 

Neste documento está presente um questionário que será utilizado para desenvolvimento 

de dissertação de mestrado acadêmico vinculado ao Programa de Pós-Graduação de 

Engenharia de Produção, cujo tema abrange a possibilidade de inserção de um novo contrato 

futuro na bolsa brasileira. Desde já, ressalto a importância de sua colaboração para responder 

este questionário, visto ser o senhor especialista na área abordada no presente trabalho. 

 

Atenciosamente, 

 

Danielly de Freitas Almeida (Mestranda em Engenharia de Produção - UFPE) 

Orientador: Adiel Teixeira de Almeida Filho (Professor do Departamento de Engenharia 

de Produção da UFPE) 

 

Pesquisa acadêmica – Dissertação de mestrado 

 

Os seguintes critérios serão utilizados na análise de decisão de qual fruta melhor se 

adéqua as negociações no mercado futuro. 

 

1. Perecibilidade (P): refere-se à vida útil da fruta, ou seja, sua data de validade. Quanto maior a 

vida útil, melhor, pois a fruta poderá ser estocada por um período de tempo maior e, 

consequentemente, influenciará no sucesso do contrato futuro. 

2. Tamanho do mercado físico (T): refere-se ao número de empresas participantes, aos volumes 

e valores de negociações e à frequência de negociação. Quanto maior o número destes, 

maiores serão as chances do contrato futuro obter sucesso.  

3. Oscilação dos preços à vista (O): preços à vista devem oscilar largamente para atrair hedges 

e especuladores, pois o primeiro necessita diminuir o risco dessa oscilação e o segundo, tem 

interesse de lucrar nas oscilações.  

 

Nas questões seguintes utilize a abreviatura dos critérios entre parênteses para indicar as 

respostas. 
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QUESTÃO 1 

 

Ordene o grau de importância de cada critério de forma crescente. Por exemplo, caso o 

critério perecibilidade (P) seja o mais importante dentre todos os critérios para o sucesso nas 

negociações nos contratos futuros, então este deve ser colocado na posição três (3) e caso a 

oscilação dos preços (O) seja a menos importante coloque-a na posição um (1). 

 

Posição 1: (    ) 

Posição 2: (    ) 

Posição 3: (    ) 

 

QUESTÃO 2 

 

Através da escala abaixo julgue onde cada critério deve ser alocado segundo o seu grau 

de importância, observe que a distância entre um critério e outro deve ser considerado. O 

elemento de menor preferência deve ter valor zero (0) e o de maior preferência deve ter valor 

10. 

 

          (   )     (   )      (   )      (   )      (   )      (   )      (   )      (   )      (   )     (   )      (   )   

 

QUESTÃO 3 

 

Considere que o tempo médio de perecibilidade das frutas consideradas nesta análise 

(Banana, Goiaba, Laranja, Maçã, Mamão, Manga, Tangerina e Uva) varia entre 21 dias e 210 

dias, qual seria o número de dias tolerável como indiferente considerando esse intervalo de dias. 
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Tabela C. 1 – Cálculo dos fluxos de superação positivos e negativos do cenário 1 

Alternativas Fluxo Positivo Fluxo Negativo 

Banana 6,514285564 7,274285316 

Goiaba 1,085714221 12,70285702 

Laranja 10,09142876 5,142857075 

Maçã 11,94285583 5,428571224 

Mamão 7,662857056 6,125714302 

Manga 3,799999952 9,988571167 

Tangerina 3,529523849 10,36380959 

Uva 14,88571358 2,485714197 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro C. 1– Resultado das relações do cenário 1 

  Banana Goiaba Laranja Maçã Mamão Manga Tangerina Uva 

Banana X P+ P- P- P- P+ P+ P- 

Goiaba P- X P- P- P- P- P- P- 

Laranja P+ P+ X J P+ P+ P+ P- 

Maçã P+ P+ J X P+ P+ P+ P- 

Mamão P+ P+ P- P- X P+ P+ P- 

Manga P- P+ P- P- P- X P+ P- 

Tangerina P- P+ P- P- P- P- X P- 

Uva P+ P+ P+ P+ P+ P+ P+ X 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela C. 2 – Cálculo dos fluxos de superação positivos e negativos do cenário 2 

Alternativas Fluxo Positivo Fluxo Negativo 

Banana 6,685714245 7,613334179 

Goiaba 1,257142901 13,0419054 

Laranja 10,14095306 5,428571224 

Maçã 11,73333263 5,714285851 

Mamão 8,283809662 6,015238285 

Manga 4,114285469 10,184762 

Tangerina 3,86793685 10,52317524 

Uva 14,94285774 2,504761934 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro C. 2– Resultado das relações do cenário 2 

  Banana Goiaba Laranja Maçã Mamão Manga Tangerina Uva 

Banana X P+ P- P- P- P+ P+ P- 

Goiaba P- X P- P- P- P- P- P- 

Laranja P+ P+ X J P+ P+ P+ P- 

Maçã P+ P+ J X P+ P+ P+ P- 

Mamão P+ P+ P- P- X P+ P+ P- 

Manga P- P+ P- P- P- X P+ P- 

Tangerina P- P+ P- P- P- P- X P- 

Uva P+ P+ P+ P+ P+ P+ P+ X 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela C. 3 – Cálculo dos fluxos de superação positivos e negativos do cenário 3 

Alternativas Fluxo Positivo Fluxo Negativo 

Banana 7,54285717 6,934856892 

Goiaba 1,051428556 13,42628574 

Laranja 10,95542908 4,731428623 

Maçã 11,3942852 6,080000401 

Mamão 8,23542881 6,242286205 

Manga 4,09142828 10,38628483 

Tangerina 3,587809801 10,9775238 

Uva 14,69714355 2,777143002 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro C. 3– Resultado das relações do cenário 3 

  Banana Goiaba Laranja Maçã Mamão Manga Tangerina Uva 

Banana X P+ P- P- P- P+ P+ P- 

Goiaba P- X P- P- P- P- P- P- 

Laranja P+ P+ X J P+ P+ P+ P- 

Maçã P+ P+ J X P+ P+ P+ P- 

Mamão P+ P+ P- P- X P+ P+ P- 

Manga P- P+ P- P- P- X P+ P- 

Tangerina P- P+ P- P- P- P- X P- 

Uva P+ P+ P+ P+ P+ P+ P+ X 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela C. 4 – Cálculo dos fluxos de superação positivos e negativos do cenário 4 

Alternativas Fluxo Positivo Fluxo Negativo 

Banana 7,200000286 7,35428524 

Goiaba 1,199999928 13,35428524 

Laranja 10,59428596 5,142857075 

Maçã 11,48571587 5,999999523 

Mamão 8,451428413 6,102857113 

Manga 4,199999809 10,35428524 

Tangerina 3,822856903 10,81714344 

Uva 14,82857227 2,657142639 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro C. 4– Resultado das relações do cenário 4 

  Banana Goiaba Laranja Maçã Mamão Manga Tangerina Uva 

Banana X P+ P- P- P- P+ P+ P- 

Goiaba P- X P- P- P- P- P- P- 

Laranja P+ P+ X J P+ P+ P+ P- 

Maçã P+ P+ J X P+ P+ P+ P- 

Mamão P+ P+ P- P- X P+ P+ P- 

Manga P- P+ P- P- P- X P+ P- 

Tangerina P- P+ P- P- P- P- X P- 

Uva P+ P+ P+ P+ P+ P+ P+ X 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela C. 5 – Cálculo dos fluxos de superação positivos e negativos do cenário 5 

Alternativas Fluxo Positivo Fluxo Negativo 

Banana 7,028571606 7,015237331 

Goiaba 1,028571367 13,01523781 

Laranja 10,54476166 4,857142925 

Maçã 11,69523811 5,714285851 

Mamão 7,830475807 6,21333313 

Manga 3,885714293 10,15809536 

Tangerina 3,48444438 10,65777779 

Uva 14,77142811 2,638095379 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro C. 5– Resultado das relações do cenário 5 

  Banana Goiaba Laranja Maçã Mamão Manga Tangerina Uva 

Banana X P+ P- P- P- P+ P+ P- 

Goiaba P- X P- P- P- P- P- P- 

Laranja P+ P+ X J P+ P+ P+ P- 

Maçã P+ P+ J X P+ P+ P+ P- 

Mamão P+ P+ P- P- X P+ P+ P- 

Manga P- P+ P- P- P- X P+ P- 

Tangerina P- P+ P- P- P- P- X P- 

Uva P+ P+ P+ P+ P+ P+ P+ X 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela C. 6 – Cálculo dos fluxos de superação positivos e negativos do cenário 6 

Alternativas Fluxo Positivo Fluxo Negativo 

Banana 6,17142868 7,693714619 

Goiaba 1,234285712 12,63085747 

Laranja 9,730285645 5,554286003 

Maçã 12,0342865 5,348571777 

Mamão 7,878857136 5,986285686 

Manga 3,908571482 9,956571579 

Tangerina 3,764571667 10,20342827 

Uva 15,0171423 2,365714312 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro C. 6– Resultado das relações do cenário 6 

  Banana Goiaba Laranja Maçã Mamão Manga Tangerina Uva 

Banana X P+ P- P- P- P+ P+ P- 

Goiaba P- X P- P- P- P- P- P- 

Laranja P+ P+ X P- P+ P+ P+ P- 

Maçã P+ P+ P+ X P+ P+ P+ P- 

Mamão P+ P+ P- P- X P+ P+ P- 

Manga P- P+ P- P- P- X P+ P- 

Tangerina P- P+ P- P- P- P- X P- 

Uva P+ P+ P+ P+ P+ P+ P+ X 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 



Apêndices Apêndice B 

105 

 

Tabela C. 7 – Cálculo dos fluxos de superação positivos e negativos do cenário 7 

Alternativas Fluxo Positivo Fluxo Negativo 

Banana 6,17142868 7,234284878 

Goiaba 1,028571367 12,37714291 

Laranja 9,839999199 5,142857075 

Maçã 12,17142963 5,142857075 

Mamão 7,2685709 6,137142658 

Manga 3,600000143 9,805714607 

Tangerina 3,382856846 10,13714314 

Uva 14,91428471 2,399999857 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro C. 7– Resultado das relações do cenário 7 

  Banana Goiaba Laranja Maçã Mamão Manga Tangerina Uva 

Banana X P+ P- P- P- P+ P+ P- 

Goiaba P- X P- P- P- P- P- P- 

Laranja P+ P+ X P- P+ P+ P+ P- 

Maçã P+ P+ P+ X P+ P+ P+ P- 

Mamão P+ P+ P- P- X P+ P+ P- 

Manga P- P+ P- P- P- X P+ P- 

Tangerina P- P+ P- P- P- P- X P- 

Uva P+ P+ P+ P+ P+ P+ P+ X 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela C. 8 – Cálculo dos fluxos de superação positivos e negativos do cenário 8 

Alternativas Fluxo Positivo Fluxo Negativo 

Banana 6,462857246 7,925523281 

Goiaba 1,371428609 13,01695251 

Laranja 9,896761894 5,731428623 

Maçã 11,78095245 5,680000305 

Mamão 8,476761818 5,91161871 

Manga 4,211428642 10,17695141 

Tangerina 4,053587437 10,42463493 

Uva 15,0371418 2,423809528 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro C. 8– Resultado das relações do cenário 8 

  Banana Goiaba Laranja Maçã Mamão Manga Tangerina Uva 

Banana X P+ P- P- P- P+ P+ P- 

Goiaba P- X P- P- P- P- P- P- 

Laranja P+ P+ X P- P+ P+ P+ P- 

Maçã P+ P+ P+ X P+ P+ P+ P- 

Mamão P+ P+ P- P- X P+ P+ P- 

Manga P- P+ P- P- P- X P+ P- 

Tangerina P- P+ P- P- P- P- X P- 

Uva P+ P+ P+ P+ P+ P+ P+ X 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela C. 9 – Cálculo dos fluxos de superação positivos e negativos do cenário 9 

Alternativas Fluxo Positivo Fluxo Negativo 

Banana 8,228570938 6,555428505 

Goiaba 0,959999979 13,8239994 

Laranja 11,56799984 4,320000172 

Maçã 11,07428551 6,445713997 

Mamão 8,413714409 6,370285988 

Manga 4,182857037 10,60114288 

Tangerina 3,499428988 11,36457157 

Uva 14,5371418 2,982857227 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro C. 9– Resultado das relações do cenário 9 

  Banana Goiaba Laranja Maçã Mamão Manga Tangerina Uva 

Banana X P+ P- P- P- P+ P+ P- 

Goiaba P- X P- P- P- P- P- P- 

Laranja P+ P+ X P+ P+ P+ P+ P- 

Maçã P+ P+ P- X J P+ P+ P- 

Mamão P+ P+ P- J X P+ P+ P- 

Manga P- P+ P- P- P- X P+ P- 

Tangerina P- P+ P- P- P- P- X P- 

Uva P+ P+ P+ P+ P+ P+ P+ X 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela C. 10 – Cálculo dos fluxos de superação positivos e negativos do cenário 10 

Alternativas Fluxo Positivo Fluxo Negativo 

Banana 7,54285717 7,394286633 

Goiaba 1,257142901 13,68000031 

Laranja 10,84571552 5,142857075 

Maçã 11,25714207 6,285714149 

Mamão 8,845714569 6,09142828 

Manga 4,400000095 10,53714275 

Tangerina 3,969523907 11,04380989 

Uva 14,80000114 2,742857218 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro C. 10– Resultado das relações do cenário 10 

  Banana Goiaba Laranja Maçã Mamão Manga Tangerina Uva 

Banana X P+ P- P- P- P+ P+ P- 

Goiaba P- X P- P- P- P- P- P- 

Laranja P+ P+ X J P+ P+ P+ P- 

Maçã P+ P+ J X J P+ P+ P- 

Mamão P+ P+ P- J X P+ P+ P- 

Manga P- P+ P- P- P- X P+ P- 

Tangerina P- P+ P- P- P- P- X P- 

Uva P+ P+ P+ P+ P+ P+ P+ X 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela C. 11 – Cálculo dos fluxos de superação positivos e negativos do cenário 11 

Alternativas Fluxo Positivo Fluxo Negativo 

Banana 7,200000286 6,716190815 

Goiaba 0,914285719 13,00190449 

Laranja 10,74666595 4,571428776 

Maçã 11,67619133 5,714285374 

Mamão 7,603809357 6,312381268 

Manga 3,771428585 10,14476204 

Tangerina 3,292698383 10,72507954 

Uva 14,68571472 2,704761744 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 



Apêndices Apêndice B 

108 

 

Quadro C. 11– Resultado das relações do cenário 11 

  Banana Goiaba Laranja Maçã Mamão Manga Tangerina Uva 

Banana X P+ P- P- P- P+ P+ P- 

Goiaba P- X P- P- P- P- P- P- 

Laranja P+ P+ X J P+ P+ P+ P- 

Maçã P+ P+ J X P+ P+ P+ P- 

Mamão P+ P+ P- P- X P+ P+ P- 

Manga P- P+ P- P- P- X P+ P- 

Tangerina P- P+ P- P- P- P- X P- 

Uva P+ P+ P+ P+ P+ P+ P+ X 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela C. 12 – Cálculo dos fluxos de superação positivos e negativos do cenário 12 

Alternativas Fluxo Positivo Fluxo Negativo 

Banana 5,485714436 8,073143005 

Goiaba 1,325714231 12,23314381 

Laranja 9,117714882 5,965713978 

Maçã 12,35428619 4,982857227 

Mamão 7,700572014 5,858286381 

Manga 3,817142725 9,741714478 

Tangerina 3,85295248 9,816381454 

Uva 15,17714405 2,160000086 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro C. 12– Resultado das relações do cenário 12 

  Banana Goiaba Laranja Maçã Mamão Manga Tangerina Uva 

Banana X P+ P- P- P- P+ P+ P- 

Goiaba P- X P- P- P- P- P- P- 

Laranja P+ P+ X P- J P+ P+ P- 

Maçã P+ P+ P+ X P+ P+ P+ P- 

Mamão P+ P+ J P- X P+ P+ P- 

Manga P- P+ P- P- P- X J P- 

Tangerina P- P+ P- P- P- J X P- 

Uva P+ P+ P+ P+ P+ P+ P+ X 

Fonte: Elaboração própria. 

 


